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CJYECIZI)f_ nr. / 1
din 09.06.2020

În baza Ordinului Ministrului Culturii si ldentitătii Nationale nr.
'
'
'
2655/04.07.2019 privind numirea doamnei Carmen Mihaiu în funcţia de Manager (Director
general) grad TI al Bibliotecii Naţionale a României;
În baza art. 12 alin . 4) din Regul amentul aprobat prin Ord inul nr. 2746/09.03.2020 al
Min istrului Cul turii pentru aprobarea Regu lamentulu i de organ izare ş i funcţionare al
Bibliotecii Naţion ale a României ;
Având în vedere Contractul de Management cu nr. 96/02.08.2019 încheiat între
M inisterul Culturii în ca litate de autoritate ş i Dna Carmen Mihaiu în calitate de Manager
(Director general) pentru asigurarea conducerii B ibliotecii Naţ i o nale a R omâniei;
În temeiul:
- Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Titlul Xl - Răspunderea juridică, Capitolul 1 Regulamentul intern art 241 -245;
- OUG nr.57/2019 - Codul Administrativ
- Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini din OSGG nr. 600/2018, privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţi/ar pubLice,· În scopul impLementării standardelor de
controL internlmanageriaL,
Directorul general al Bibliotecii Naţiona l e a României em ite prezenta

CJYECIZFE:
Art.l. Începând cu data de 09.06.2020 se actualizează şi se aprobă Regulamentul Intern
al Bibliotecii Naţional e a R omâni ei, prevăzut în Anexa care face parte integra ntă din prezenta
Decizie.
Art.2. (1) Cuno aşterea şi respectarea Regulamentului Intern este obligatorie pentru
toate categoriile de persona l din cadrul Bibliotecii Naţionale a Românie indiferent de funcţia
deţinută sau de data angajării , persoanelor încadrate pe bază de voluntari at, program de
internship , precum şi elevilor sau s tudenţilor care e fectuează practica de specialitate în cadrul
Bibliotecii;
(2) Nerespectarea prevederilor Regu lamentului Intern al Bibliotecii Naţ ionale a
României constitu ie abatere disciplinară.
Art.3. (1) La data intrării în vigoare a prezentei Decizii se abrogă prevederile Deciziei
nr. 300/0 !. 07.20 Il privind aprobarea Regul amentului Intern al Bibliotecii Naţi onale a
României sau ori.ce altă dispozi ţie contrară;
(2) Dosarele aflate pe rolul Comisiei de di s cp lin ă din cadrul Bi bliotecii Naţional e a
României se vor soluţiona conform normelor în vigoare la data înreg i strării sesizări lor.
Art.4. (1) Compartimentul Secretariat Registratură Arh i vă va comunica şefilor
structurilor funcţionale o im agine scanată a prezentei Decizii în vederea aducerii la cunoşt inţa

1 2
1

angajaţi lor

din subord ine cu lu are la cunoştinţă pe bază de semnătură în borderou, care se va
preda după înregistrare ş i completare Biroului Resurse umane ş i Salarizare;
(2) Şefii structuril or fun cţi onal e vor pune la d i spoz i ţi a angaj aţi lor din subordine, la
cerere, în vederea d ocumentări i ş i co ns u ltării , o copie a Regu lamentulu i intern .
Art.S. (1) Regulam entul Intern al Bibliotecii Naţ i onale a României se va afişa la sediul
central dar ş i la filiale, urmând a se posta ş i pe Site-ul B . a.R. la s ecţiunea "despre
noi/Regul ament intern" :
(2) Regulamentul Intern al Bib liotecii Naţi ona l e a R omân iei i ntră în v igoare la data emiterii
prezentei, respectiv la data postării pe site-ul www.bibnat.ro.
Art. 6 (1) Orice salariat interesat poate ses iza angajatorul cu pnv tre la di spoz i ţiile
Regulamentului intern, în m ăsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
(2) Controlul l ega lităţ ii di spoziţiil or c uprin se în regulamentul intern este de competenţa
ins tanţe lor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicări i de
către angaj ator a modului de so luţionare a sesizării fonnulate potri vit alin. (1 ).
Art. 7. (1) Regulamentul intern va putea fi modificat atunci când apar acte n ormative
noi privitoare la organi zarea ş i di scipli na muncii, sau la initiativa angajatoru lui;
(2) Propun erile de modificare ş i completare vor fi supuse procedurii de informare ş i prezentare
reprezentanţil or
s indicatului
şi
sa l ari aţi lor
(3) Dacă modifi căril e sunt substan ţi a le, Regu lamentul intern va fi revi zuit, dându-se textelor o
no uă numerotare.
Art. 8. ( 1) Biro ul Resurse umane ş i Salari zare, precum ş i personalul cu atribuţii de
conducere v or duce la îndepli nire prevederile prezentei Decizii;
(2) Atribuţiile stabilite prin prezenta decizie constituie sa rcini de serviciu, comp letează în mod
coresp unzător
fi şa postului
şi
au caracter obligatori u:
(3) În cazul neîndeplinirii sarcinil or de serviciu stabilite prin prezenta decizie, se va aplica
răsp underea di sc iplin ară, potriv it di spoziţii l or legale în v igoare.
Art. 9. Redactarea prezentei D ecizii s-a făcu t în 3 (trei) exemplare, cu următoarea destinaţ i e :
- exempl arul nr. l -se arhi vează la Secretariat BNR
- exempl arul nr.2 - la Secretariatul Tehnic al Com is iei de Mon itorizare
- exempl arul nr. 3- la Biroul Resurse umane ş i Sa lari zare
ş i se va transmite electronic şefil or structurilor fun cţional e, care vor semna de luare la
cun oştin ţă pe exemplarul orig inal ce se arh i vează la Secretariat.
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DISPOZIŢII

GENERALE

ŞI DEFINIŢII

Art. 1.
(1) Prezentul Regulament fntern, denumit în continuare Regulamentul, stabileşte dispoziţii referitoare Ia
organizarea şi disciplina muncii, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi ţinând cont de specificul activităţii
Bibliotecii Naţionale a României, denumită în continuare Biblioteca.
(2) Dispoziţiile prezentului Regulament au caracter obligatoriu şi se aplică întregului personal al Bibl iotecii,
indiferent de funcţia deţinută sau de data angajării , persoanelor încadrate pe bază de voluntariat sau program de
intemship, precum şi elevilor sau studenţilor care efectuează practica de specialitate în cadrul Bibliotecii.

Art. 2.
Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:
a) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale angajaţilor;
b) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale angajaţilor;
c) disciplina muncii la nivelul Bibliotecii;
d) procedura de evaluare profesională a angajaţilor;
e) respectarea principiului nedi scriminării ş i a l înlăturării oricărei forme de încălcare a
f) protecţia, igiena, sănătatea ş i securitatea în muncă în cadru l Bibliotecii;
g) abaterile disciplinare, procedura disciplinară şi sancţiunile aplicabile;
h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;

demnităţii;

Art.3.
În sensul prezentului Regulament, următorii termeni şi expresii sunt definiţi după cum urmează:
a) ablltere disciplinară: orice faptă săvârşită cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând
dintr-o acţiune sau inacţiune, prin care au fost încălcate prevederile legale şi orice a lte reglementări sau
dispoziţii interne, emise de conducerea Bibliotecii;
b) angajat: persoană încadrată, în temeiul Legii nr. 53/2003 - Codu l muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pe o funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul Bibliotecii, în baza unui contract
individual de muncă;
c) angajator: Biblioteca Naţională a României, legal reprezentată prin Manager (Director General), numit
prin ordin al Ministrului Culturii ;
d) comisie de disciplină: structură deliberativă rară personalitate jurid ică, desemnată de conducerea
Bibliotecii, cu competente în analizarea faptelor personalului sesizate ca abateri disciplinare, având ca obiectiv
propunerea modului de soluţionare prin individualizarea sancţiunilor disciplinare aplicabile sau, după caz,
clasarea acestora;
e) confidenJialitate: obligaţia angajatului de a respecta caracterul confidenţial pe care îl au informaţiile
dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale. Angajatul nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe
părţi fără o autorizaţie specifică, excepţie făcând cazul în care dezvăluirea acestor informaţii constituie un drept
sau o obl igaţie legală ori profes ională. Informaţiile confidenţial e obţinute în cadrul unei relaţii profesionale nu
trebuie utilizate în avantajul personal sau al unei terţe părţi;
f) conflict de interese: situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului
contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în
luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei
deţinute;

contract individual de muncă: contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă
presteze munca pentru şi sub autoritatea angajatorului, în schimbul unei remuneraţi i denumite salariu;
h) egalitatea de şanse şi de tratament: principiu conform căruia angajaţii au îndatorirea de a asigura
egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi a instituţiilor publice şi de a aplica acelaşi regim
juridic în situaţii identice sau similare.
i) funcţie: ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de conducerea Bibliotecii, în temeiul legii, prin
fişa postului;
j) imparţialitatea 1 nediscriminarea: principiu conform căruia angaja~i sunt obligaţi sa aibă o atitudine
obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor de
serviciu;
k) integritatea morală: principiu conform căruia angajaţilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct
ori indirect, pentru sine sau pentru altcineva, vreun avantaj ori beneficiu moral sau materia ·
1) informatie cu privire la date personale: orice informaţie privind o persoană identit1Gal11%ă.U:~entificabilă;
g)
să
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m) informaţie de interes public: orice informaţie referitoare la activitatea instituţiei sau care rezultă din
activitatea acesteia, indiferent de suportul ei, 'in condiţi ile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public;
n) integritate în exercitarea funcţiei: declararea oricăror interese personale care pot veni în contradicţie cu
exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu şi evitarea s ituaţiilor de conflict de interese şi incompatibil ităţi ;
o) interes personal: orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect,
pentru sine ori pentru alţii, de către angajat prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor,
informaţi ilor la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
p) interes public: acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a
drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi
tratatele internaţionale la care România este parte, precum ş i îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea
principiilor eficienţei, eficacităţii ş i economicităţii cheltuirii resurselor;
q) personal: totalitatea angajaţilor ş i a personalului detaşat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Bibliotecii;
r) raport de muncă: rap01tul juridic născut în temeiul unui contract de muncă încheiat în condiţiile Codului
muncii, între un angajat (personal contractual) şi angajator;
s) te/emuncă: formă de organizare a muncii prin care angajatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndep lineşte
atribuţi ile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de
angajator, folosind mijloace specifice tehnologiei informaţiei ş i comunicaţiilor;
t) timpul de muncă: perioada în care angajatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi
îndepl ineşte sarcinile şi atribuţiile de serviciu, conform prevederilor contractului individual de muncă, ale
contractului colectiv de muncă aplicabilla nivelul instituţiei ale legislaţiei în vigoare.

Art. 4.
Asigurarea disciplinei în cadrul Bibliotecii impune respectarea de către angajaţi a regulilor stabil ite prin
prezentul Regulament, prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Naţionale a României,
aprobat de Ministerul Culturii, precum şi prin celelalte acte normative aplicabile domeniului de activitate.

CAPITOLUL 1:

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Secţiunea 1. Drepturile şi obligaţiile angajatorului
Art. 5.
Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să ia toate măsurile legale pentru asigurarea condiţii lor corespunzătoare organizării activităţii instituţiei, în
limita bugetului aprobat;
b) să asigure respectarea şi aducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate de instituţie;
c) să fundamenteze programul de activităţi al instituţiei pe termen scmt, mediu şi lung, pe care să îl
reactualizeze periodic.
d) să stabilescă normele de disciplină a muncii, obligaţiile angajaţilor, precum şi răspunderea acestora pentru
încălcarea atribuţiilor de serviciu;
e) să stabilească atribuţi ile corespunzătoare pentru fiecare angajat în raport cu pregătirea profesională,
experienţa dobândită şi rezultatele obţinute, ţinând cont de necesităţile de ordin instituţional;
f) să facă propuneri privind structura organizatorică a instituţiei;
g) să propună numărul de postw·i pentru fiecare structură funcţională;
h) să exercite control asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor/sarc inil or de serviciu;
i) să numească, prin decizie, comisii profesionale care să monitorizeze 1 evalueze 1 supervizeze activitatea
profesională a diferitelor structuri funcţionale din cadrul Bibliotecii, în vederea optimizări i activităţii;
j) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile specifice de evaluare a realizării
acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu strategia instituţiei;
k) să asigure egalitate de şanse şi de tratament întregului personal al instituţiei, prin aplicarea aceluiaşi regim
juridic în situaţii identice sau similare;
l) să aprobe sau, după caz, să propună spre aprobare, încadrarea, promovarea, sancţionarea, suspendarea,
eliberarea din funcţie a personalului;
m) să urmărească respectarea, de către angajaţi, a normelor legale, a reglementărilor interne şi a procedurilor
de lucru;
n) să asigure, atunci când situaţia o impune, derularea procedurilor
sancţionare, după caz;
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o)

să aprobe sau, după caz, să refuze motivat aprobarea programării, efectuări i şi reprogramării concediilor de

odihnă

pentru personalul din cadrul instituţiei ;
p) să em ită, sub rezerva legalităţii, decizii şi dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personal. După emitere,
deciziile ş.i dispoziţiile cu caracter individual se comunică angajaţilor nominaliza~ prin grija Secretariatului
instituţiei, prin înmânare directă, cu semnătură de primire, ori, după caz, prin intermediul serviciilor poştale, de
curierat sau al poştei electronice/intranet-ului, considerându-se astfel aduse la cunoştinţă.

Art. 6.
Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să acorde personalului toate drepturile ce decurg din legi slaţia în vigoare şi din contract ul individual de
muncă;

la cunoştinţa angajaţilor sarcinile prevăzute în fişa postului;
asigure condiţii corespunzătoare de muncă, să asigure spaţiul şi dotările necesare desfăşurării activităţii
angajaţilor (echipamente tehnice şi consumabile), în limita bugetului aprobat;
d) să urmărească activitatea structurilor funcţionale pentru desf'aşurarea activităţii în condiţiite normale (relaţii
de serviciu, condiţii de mediu, încărcarea cu sarcini a angajaţilor), în spiritul atribuţiilor prevăzute în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Naţionale a României, aprobat de Ministerul Culturii;
e) să organizeze timpul de muncă în raport cu prevederile legale, în funcţie de necesităţi, în vederea asigurării
b)
c)

să aducă
să

funcţionalităţii instituţiei;
să asigure respectarea reglementărilor legale cu privire la timpul de lucru şi de odihnă, precum şi la orice
alte drepturi c uvenite angajaţilor;
g) să elibereze, la cerere, toate documentele ce atestă calitatea de angajat al solicitantului;
h) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajatului, în afara cazurilor prevăzute de
dispoziţiile legale;
i)
să urmărească efectuarea instructajelor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţi i de urgenţă;
j) să asigure locuri de muncă corespunzătoare sub aspectul cerinţelor normale de securitate şi de igienă a
muncii;
k) să asigure efectuarea controlului med ical obligatoriu, prevăzut de legislaţia în vigoare;
1) să asigure cadrul instituţional necesar implementării procedurilor formalizate pe activităţi şi a standardelor
de control intern managerial în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
m) să asigure acordarea drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare tuturor angajaţilor, în raport cu
funcţia deţinută şi munca efectiv prestată;
n) să nu refuze angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi , în cazul în care
acestea sunt apte pentru îndeplinirea atribu~ilor de serviciu aferente posturilor existente/ocupate;
o) să asigure protecţia personalului împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultrlţj cărora le-ar putea fi
victime în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Pentru garantarea acestui drept, instituţia
va solicita sprijinul autorităţilor competente;
p) să asigure participarea la programe de pregătire/formare profesională pentru toţi salariaţii, cel puţin o dată
la 2 ani, în funcţie de nevo ile instituţionale. Cheltuielile ocazionate de participarea la programele de
pregătire/formare profesională a angajaţilor se suportă de către angajator, în condiţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare;
q) să solicite ordonatorului principal de credite alocarea bugetul ui necesar pentru angajarea de personal,
suplimentarea numărului de posturi şi/sau transformarea acestora, precum ş i pentru situaţia promovării
salariaţilor în grade sau trepte profesionale, în condiţiile legii.

f)

Secţiunea II. Drepturile şi obligaţiile angajaţilor
Art. 7.
(1) Angajaţii Bibliotecii au, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă şi alte drepturi conexe;
b) dreptul la repaus zilnic ş i săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual, la concedii medicale şi la alte concedii, în condiţiile legii; în perioada
concediilor medicale, a concedii lor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de
muncă nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa angajatului în cauză, cu excepţia situaţiilor expres
prevăzute de lege;
d) dreptul de a beneficia de condiţii corespunzătoare de muncă, de sănătate şi securitate în muncă, de
indemnizaţii de asigurări sociale în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă şi de alte drepturi de
as igurări sociale prevăzute de lege;
~'· .
e) dreptul de a beneficia de indemnizaţia de de legare/detaşare şi decontarea chelt~re~~~sport/cazare,
conform prevederilor legale;
,:, ..
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dreptul la egalitate de şanse ş i tratament;
dreptul la asistenţă şi control medical periodic;
dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau ş i care îl v izează în mod direct;
dreptul la fonnare profesională, în limita bugetului aprobat;
dreptul la recunoaşterea vechimii în muncă, în specialitate şi în grad profesional;
dreptul la demnitate în muncă;
dreptul de asociere sindicală;
dreptul la opinie;
dreptul la grevă;
dreptul la protecţia legii;
dreptul la protecţia datelor cu caracter personal;
Personalul Bibliotecii poate împrumuta la domiciliu, pentru o perioadă determinată, documente din
colecţiile cw·ente ale instituţiei.
(3) Personalul cătuia, prin fişa postului, i-au fost stabilite sarcini ori responsabilităţi care implică deplasări
frecvente cu mijloace de transp01t în comun, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru
îndeplinirea respectivelor sarcini ori responsabilităţi, conform dispoziţiilor legale şi procedurilor aplicabile.

f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
p)
(2)

Art.8.
Angajaţilor Bibliotecii le revin, în principal, următoarele obl igaţii:
a) să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;
b) să respecte legile, celelalte acte normative aplicabile domeniului de activitate şi reglementările de ordin
intem, şi să acţioneze, în conformitate cu atribuţiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale;
c) să realizeze la timp nonna de muncă ş i/sau atribuţiile ce le revin potrivit fişei postului;
d) să-şi însuşească şi să-şi perfecţioneze cunoştinţele profesionale necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu,
să participe la instructaje sau cursuri de fonnare profesională;
e) să identifice eventualele disfuncţionalităţi survenite în activitatea structurii funcţionale din care fac parte şi
să propună soluţii pentru înlăturarea acestora;
f) să nu desfăşoare în incinta instituţiei activităţi cu caracter economic;
g) să se prezinte la serviciu într-o ţinută vestimentară decentă şi să adopte un comportament civilizat, demn,
bazat pe colegialitate în relaţiile cu ceilalţi salariaţi, să manifeste corectitudine, amabilitate, profesionalism şi
respect în relaţiil e cu persoanele din afara instituţiei;
h) să reprezinte instituţia exclusiv în limitele mandatului care i-a fost încredinţat;
i) să folosească numai în scop profesional, în limita legii, a atribuţiilor postului şi a dispoziţi ilor superiorilor
ierarhici, bunurile instituţiei , documentele ş i infotmaţiile de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
j) să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a Bibliotecii, să evite producerea oricărui
prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar;
k) să utilizeze raţional bunurile care le-au fost încredinţate de angajator în scopul facilitării îndeplinirii
sarcinilor de serviciu, respectiv autoturisme din dotare, echipamentele de birotică, piesele de mobilier, posturile
telefonice, telefoanele mobile şi orice alte bunuri care aparţin instituţiei şi să le predea numai în baza unui bon
de mişcare a mijloacelor fixe (BMMF) sau, după caz, a unui bon de predare, transfer primire (BPTR);
1) salariaţii care urmează să- şi înceteze/suspende activitatea, să fie detaşaţi/delegaţi, au obligaţia de a preda
bunurile încred inţate pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
m) să respecte prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a l situaţiilor de urgenţă, al
protecţiei mediului sau al oricăror alte situaţi i care ar putea pune în primejdie clădirile, viaţa şi integritatea
corporală, sănătatea proprie sau a altor persoane, precum şi patrimoniul Bibliotecii Naţionale a României;
n) în cazuri de forţă majoră, au obligaţia să participe şi să asigure realizarea măsurilor de protecţie civilă;
o) să nu aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii celorlalţi angajaţi sau altor persoane cu care intră în
legătură în exercitarea funcţiei, prin: întrebuinţarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii
private, sesizări sau plângeri calomnioase, hătţuire, amen inţare, comportament violent, intimidant, wnilitor;
p) să semneze fişa postului;
q) să depună declaraţia de avere şi declaraţia de interese, completate corespunzător, la termenele prevăzute de
lege, în măsura în care ocupă una din funcţiile enwnerate la art. 1, pct. 31 din Legea nr. 176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, cu modificări le şi completările ulterioare;
r) să respecte dispoziţiile legale cu priv ire la incompatibilităţi le/con:flictele de interese;
s) să anunţe Biroul Resurse Umane şi Salarizare asupra oricăror schi mbări survenite în datele personale
(schimbare carte de identitate, stare civilă, domiciliu) sau la situaţia lor fiscală (persoane aflate în întreţinere,
deduceri salariale), în cel mult 3 zile de la data apariţiei acesteia;
~
t) să prelucreze datele cu caracter personal în limita de competenţă şi cu respectar ~ra)pentului UE nr.
679/2016;
•
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Secţiunea III. Soluţionarea cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale angajaţilor
Art. 9.
(1) Cererile sau reclamaţiile adresate instituţiei, din partea unui angajat, cu privire la raportul de muncă, trebuie
adresate în scris conducătorului instituţiei, cu informarea prealabilă a superiorului ierarhic.
(2) Cererea/reclamaţia trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
a) numele, prenumele, funcţia şi locul de muncă ale angajatului;
b) obiectul cererii/reclamaţiei şi motivarea acesteia;
c) adresa poştală sau electronică la care urmează a fi comunicat răspunsul;
d) data ş i semnătura salariatului.
(3) Dacă un angajat adresează instituţiei mai multe cereri/reclamaţi i, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor
corobora, angajatul urmând să primească un singur răspuns.
(4) În situaţia în care, după primirea răspunsului, angajatul adresează o nouă cerere/reclamaţie, având acelaşi
conţinut cu precedenta, cererea/reclamaţia nouă se clasează, cu menţionarea faptului că s-a răspuns.
(5) Cererile/reclamaţiile anonime nu se iau în considerare şi se clasează.
(6) Cererile/reclamaţiile vor fi soluţionate în maxim 20 de zile calendaristice de la înregistrare de către
structura funcţională căreia i-au fost repartizate, fără posibilitate de prelungire a termenului.
(7) Răspunsul cererilor/reclamaţiilor va fi comunicat angajatului prin Secretariat, dupa aprobarea Managerului.

CAPITOLUL II:

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Art. 10.
( 1) Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim
stabilit prin acte normative ori prin contractul colectiv de muncă aplicabilla nivelul Bibliotecii.
(2) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
(3) Prin excepţie de la alin. (2), contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în
condiţiile expres prevăzute de lege.
(4) Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul
prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale.
(5) În sensul prezentului Regulament, munca nedeclarată reprezintă:
a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel
târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în
Registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractu l individual de muncă suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de
muncă cu timp parţial.

Secţiunea II. Încheierea şi executarea contractului individual de muncă
Art. 11.
(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, obligatoriu în formă scrisă, în
limba română. Obligaţia încheierii acestuia revine angajatorului cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii
salariatului.
(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în Registrul general de
evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii
activităţii.

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din
contractul individual de muncă.
(4) Angajatorul este obligat să păstreze o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care
prestează activitate în cadrul in stituţiei. Aceasta se păstrează la locul de muncă, pe suport hârtie sau pe suport
electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind
confidenţialitatea datelor cu caracter personal.
(5) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.
(6) Absenţe le nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.
(7) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profes ională fără plată, acordate în

condiţiile legii.
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Art. 12.
( 1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa
persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatu l, cu privire la clauzele esenţiale pe care
intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
(2) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită
de către angajator Ia momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după caz.
(3) Persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul trebuie informat cu privire la cel puţin
următoarele elemente:
a) identitatea părţilor;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse
locuri;
c) sediul instituţiei;
d) funcţia/ocupaţia potrivit specificaţiei Clasificării ocupaţii lor din România (COR) sau a altor acte normative,
precum ş i în conformitate cu fişa postului, cu specificarea atribuţii lor postului;
e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul Bibliotecii;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata
acestora;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului
la care salariatul are dreptul;
1) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
m) indicarea contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul instituţiei, care reglementează condiţiile de
muncă ale salariatului;
n) durata perioadei de probă.
(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească şi în cuprinsul contractului
individual de muncă .
(5) Obligaţiile contractuale ale angajaţilor faţă de instituţie sunt precizate în fişa postului, parte integrantă a
contractului individual de mu ncă. Fişa postului este elaborată de către angajator, potrivit legii.
Art. 13.
în situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare prevăzută la art. 12, persoana sel ectată în
vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii
acestei ob l igaţii, instanţa judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe
care 1-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare.
Art.14.
( 1) În afara clauzelor esenţiale prevăzute la art. 12, între părţi pot fi negociate ŞI cuprinse în contractul
individual de muncă şi alte clauze specifice.
(2) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:
a) clauza cu privire la formarea profesională;
b) clauza de neconcurenţă;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidenţialitate.

Art. 15.
(1) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, prin care se constată faptul că
cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) Nerespectarea prevederi lor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncă.
(3) Competenţa şi procedura de eliberare a certificatului medical, precum şi sancţiunile aplicabile angajatorului
în cazul angajării sau schimbării locului ori felului muncii rară certificat medical sunt stabilite prin legi speciale.
(4) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisă.
(5) Certificatul medical este obligatoriu şi în următoarele situaţii:
a) la reînceperea activităţii, după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere
~ţ,\ r -".L -.
la fa~tori nocivi pr?~~sionali, şi ~·e~ 1 an, în celelalte ~itu~ţ~i; b) m ;azul detaş~t~ sa~ ~eceru m alt I.oc. de ~unea 0~1 malta acttvttate, daca se sch1m~ă/"~~~~ muncă;
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d) în cazul ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor, în situaţia în care Uimează să fie instruiţi pe
meserii şi profesii, precum şi în situaţia schimbării meseriei pe parcursul instmirii;
e) periodic, în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit
reglementărilor Ministerului Sănătăţii;
f) periodic, în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de risc, prin examene medicale diferenţiate în
funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrivit reglementărilor din contractul colectiv de muncă aplicabil.
Art. 16.
(1) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi
personale ale persoanei care solicită angajarea.
(2) Modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea prevăzută la alin. (1) sunt stabilite în contractul
colectiv de muncă aplicabil şi în prezentul Regulament, în măsura în care legea nu dispune altfel.
(3) Informaţiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care sol icită angajarea, cu ocazia
verificării prealabile a aptitudinilor, nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa
postul respectiv, precum şi aptitudinile profesionale.
(4) Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foştii săi angajatori,
dar numai cu privire la activităţile îndeplinite şi la durata angajări i şi numai cu încunoştinţarea prealabilă a celui
în cauză.
Art. 17.
(1) Încadrarea salariaţilor în Bibliotecă se face numai prin concurs sau examen, după caz.
(2) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu

necesităţile

instituţionale.

(3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi
candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen.
(4) Condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursului/examenului se stabilesc conform legii, prin
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
în Biblioteca Naţională a României, parte integrantă din contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul
instituţiei.

Art. 18.
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, se poate stabili
o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile
calendaristice pentru funcţiile de conducere.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin
modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.
(3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o
notificare scrisă, rară preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.
(4) Pe durata perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în
legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în prezentul Regulament, precum şi în contractul
individual de muncă.
(5) Pentru absolvenţii instituţi ilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră
perioadă de stagiu. La sfârşitu l perioadei de stagiu, angajatorul el iberează obligatoriu o adeverinţă, care este
vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.
(6) Modalitatea de efectuarea stagiului prevăzut la alin. (5) se reglementează prin lege spec ială .
(7) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de
probă.

(8) Perioada de probă constituie vechime în muncă.
Art.19.
Perioada în care se pot face
maximum 12 luni.

angajări

succesive de

probă

ale mai multor persoane pentru

acelaşi

post este de

Art. 20.
Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin
negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă aplicabil şi al contractelor individy~l·((Â9~ .muncă.
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Art. 21.
Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte
renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.
Secţiunea

III. Modificarea contractului individual de

muncă

Art. 22.
(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în
cazurile şi în condiţiile prevăzute în Codul Muncii.
(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
a) durata contractului ;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţii le de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.
Art. 23.
(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului întrun alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.
(2) Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute
în contractul individual de muncă.
Art. 24.
(l) Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau
sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.
(2) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate
prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.
(3) Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a
acestuia.
( 4) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de
delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.
Art. 25.
(1) Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, d in dispoziţia
angajatorului, la un alt angajator, în scopul executări i unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin
detaşare se poate modifica ş i fe lul muncii, dar numai cu cons imţământul scris al salariat ului.
(2) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.
(3) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi pre lungită pentru motive obiective, ce impun prezenţa
salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi , din 6 în 6 luni.
(4) Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru motive
personale temeinice.
(5) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de
detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.
Art. 26.
Angajatoru l poate modifica temporar locul şi felul muncii, rară consimţământul salariatului, şi în cazul unor
situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune d i sc iplinară sau ca măsu ră de protecţie a salariatului, în cazurile şi
în condiţiile prevăzute în Codul Muncii .
Art. 27.
(1) Angajatorul are obligaţia de a înfi inţa un registru general de evidenţă a salariaţilor, în fonnă electronică.
(2) Registrul general de evidenţă a salariaţilor se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă,
potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei, dată de la care devine document oficial.
(3) Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de
muncă în ordinea angajării şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaţilor, data angajării,
f~ncţia/ocupaţia ~o?fo:n: specificaţiei ~lasific~rii ocupaţ~ilor _din România (COR) s~~~li9\ }~~e normative,
tipul contractulUI mdtvtdual de munca, salanul, sporunle şt cuantumul acestor(.1rrt5ad&\ş\cauzele de
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suspendare a contractului individual de muncă, perioada detaşării şi data încetării contractului individual de
muncă.

( 4) Registrul general de evidenţă a salariaţilor este păstrat la sediul angajatorului, urmând să fie pus la
dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei alte autorităţi care îl solicită, în condiţiile legii.
(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să
ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în
specialitate.
Art. 28.
(1) în registrul general de evidenţă a salariaţilor se înregistrează, anterior începerii activităţii, datele menţionate
la art. 26, alin. (3), pentru persoanele care urmează să desfăşoare activitate în baza unui contract individual de
muncă încheiat potrivit prevederilor Codului muncii.
(2) Angajatorul are obligaţia să transmită datele în registru, către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui
rază teritorială îşi are sediul, în ordinea angajării. Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în
registru revine în exclusivitate angajatorului.
(3) Completarea şi transmiterea datelor în registru se realizează de către persoanele care au aceste atribuţii
stabilite prin fişa postului.
(4) În procesul de completare şi transmitere a datelor în registru, angajatorul are obligaţia respectării
prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.
Art. 29.
Orice modificare a unuia dintre elementele contractu lui individual de muncă, în timpul executării acestuia,
impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o
asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.
Secţiunea IV. Suspendarea contractului individual de muncă
Art. 30.
(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul
unilateral al uneia dintre părţi.
(2) Suspendarea contractului indiv idual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a
plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.
(3) Pe durata suspendări i, pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute la
alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin
contractul individual de muncă sau prin prezentul Regulament.
(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata
suspendării, acesta nu beneficiază de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.
(5) De fiecare dată când, în perioada suspendării contractului individual de muncă, intervine o cauză de
încetare de drept a contractului respectiv, cauza de încetare de drept prevalează.
(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă, se suspendă toate termenele care au legătură cu
încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de mun că, cu excepţia situaţiilor în care
contractul individual de muncă încetează de drept.

Art. 31.
Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoare le situaţii:
a) concediu de maternitate~
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c) carantină;
d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata
mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat~
f) forţă majoră~
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;
h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru
exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni, salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările
necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;
.-.---=:::i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
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Art. 32.
(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la
împlinirea vârstei de 3 ani;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap,
pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) concediu paterna!;
d) concediu pentru formare profesională;
e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe
toată durata mandatului;
f) participarea la grevă;
g) concediu de acomodare;
h) alte situaţii prevăzute de lege, contractul colectiv de muncă aplicabil sau prezentul Regulament.
(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în
condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin
prezentul Regulament.
Art. 33.
( 1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:
a) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în
judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii
judecătoreşti;

b) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, rară încetarea raportului de muncă, pentru motive
economice, tehnologice, structurale sau similare;
c) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura
controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care
împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar
conţinutul măsuri i împiedică executarea contractului de muncă;
d) pe durata detaşării;
e) durata suspendării de către autorităţil e competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru
exercitarea profesiilor.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia
activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, o
despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.
(3) În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe
perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de
la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a
cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a Sindicatului Bibliotecii Naţionale a României sau a
reprezentanţilor salariaţilor, după caz.
Art. 34.
(1) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau
întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu
poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiilor
prevăzute la art. 33, alin. (3).
(2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia
angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.
Art. 35.
Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul
studii sau pentru interese personale.

părţi l or,

în cazul concediilor

fără plată

pentru

Secţiunea V. Încetarea contractului individual de muncă
Art. 36.
Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
.~
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Art. 37.
(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
a) la data decesului salariatului sau, în cazul dizolvării angajatorului, de la data la care angajatoru l şi-a încetat
existenţa conform legii;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a
salariatului;
c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării
contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă
standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei
de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul lll, pensie i anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei
pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra
capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul l sau II;
d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a
fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal
sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;
f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a
hotărârii j udecătoreşti;

g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţi i lor ori atestărilor
necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesi i sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă
complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
i)
la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată;
j)
retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul sala riaţilor cu vârsta cuprinsă între 15
şi 16ani.
(2) Pentru situaţiile prevăzute la a lin. (l) lit. c) - j), constatarea cazu lui de încetare de drept a contract ului
individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a
angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare.
(3) Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condiţiile revăzute la
alin. (1) !it. c) teza întâi.
(4) Pe baza unei cereri fonnulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a cond iţiilor de vârstă
standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi
menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii
anuale a contractului individual de muncă.
A rt. 38.
(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului.
(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu
de persoana salariatului.

ţin

Art. 39.
Este interzisă concedierea salariaţilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare,
etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori
activitate sindicală;
b) pentru exercitarea, în condiţi ile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.
Art. 40.
(1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:
a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;
b) pe durata suspendării activ ităţii ca urmare a instituirii carantinei;
c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt
anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentr u creşterea copilului în vârstă de până la 2 an i sau, în cazul copilului cu
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
--=.-.
f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7
Jt.~l;ll copilului cu
{
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g) pe durata efectuării concediului de odihnă.
(2) Prevederile alin. ( 1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării
judiciare, a falimentului sau a dizo lvări i angajatorului, în condiţiile legii.
Art. 41.
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:
a) în cazul în care salariatul a săvârş it o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii
ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau prezentul
Regulament, ca sancţiune disciplinară, numai după îndepl inirea de către angajator a cercetării disciplinare
prealabile şi în termenele stabilite de Codul Muncii;
b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domic iliu pentru o perioadă mai mare de 30 de
zile, în condiţiile Codului de procedură penală;
c) în cazu l în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medi cală, se constată inaptitudinea fizică
şi/sau psihică a salariat ului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de
muncă ocupat;
d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. În această
situaţie, decizia de concediere se emite exclusiv în baza obţineri i, de către salariat, a calificativului
"nesatisfăcător " în urma procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale, efectuate în
condiţiile legii.
Art. 42.
(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 41 lit. b) - d), angajatorul
are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei
concedierii.
(2) Decizia se emite în scris ş i, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să
cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa judecătorească la care se
contestă.

(3) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 41 lit. c) şi d), angajatorul are
obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în instituţie, compatibile cu pregătirea
profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.
(4) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potri vit alin. (3), acesta are obligaţia
de a solicita sprijinul agenţie i teritoria le de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului,
corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a
muncii.
(5) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatoru lui, conform
prevederilor alin. (3), pentru a-şi manifesta, în scris, cons imţământul cu privire la noul loc de muncă oferit.
(6) în cazul în care salariatul nu îşi manifestă cons i mţământul în termenul prevăzut la alin. (5), precum şi după
notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă conform alin. (4), angajatorul poate
dispune concedierea salariatului.
(7) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 41 lit. c), salariatul beneficiază de o compensaţie, în
condiţiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul indiv idual de muncă, după caz.
Art. 43.
( 1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual
de muncă determ inată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, d in unul sau mai multe motive rară
legătură cu persoana acestuia.
(2) Desfi inţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză rea lă ş i serioasă.
Art. 44.
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana sa lariatului poate fi
urmă intrând sub incidenta prevederilor Codului Muncii.

ind iv iduală

sau

colectivă,

aceasta din

Art. 45.
Salariaţii concediaţi
şomajului şi

aplicabil.

pentru motive care nu ţin de persoana lor benefic iază de măsuri active de combatere a
pot beneficia de compensaţi i în condiţi ile prevăzute de lege ş i de contractul co lectiv de m u ncă
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Art. 46.
(1) Demisia reprezintă actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică
angajatorul ui încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui tennen de preaviz.
(2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia
dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut
în contractul colectiv de muncă aplicabil şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu
funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.
(5) Pe durata preavizului, contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele.
(6) în situaţia în care în perioada de preaviz, contractul individual de muncă este suspendat, termenul de
preaviz va fi suspendat corespunzător.
(7) Contractul individual de muncă încetează la data exp irării termenului de preaviz sau la data renunţării
totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.
(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
contractul individual de muncă.
Secţiunea VI. Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art. 47.
(1) Angajatorul are posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul Muncii, personal
salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.
(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea
expresă a duratei pentru care se încheie.
(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la mt. 48, şi
după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizări i unui proiect, program sau
a unei lucrări .
(4) Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe d urată determinată.
(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în te1men de 3 luni de la încetarea unui
contract de muncă pe durată detenninată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare
de 12 luni fiecare.

Art. 48.
Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:
a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel
salariat participă la grevă;
b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar
anumite categorii de persoane Îară loc de muncă;
e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare
pentru limită de vârstă;
t) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sind icale, patJ·onale sau al organizaţiilor
neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurm·ea unor lucrări, proiecte sau programe.
Art. 49.
(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de
luni.
(2) În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un
salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării
motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.
Art. 50.
Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată detetminată poate fi supus unei perioa~e.probă,

care nu ~a depăşi:
_
.. . .
~ . ._
.
;~~
o~ ·"'
a) 5 ztle lucrătoare pentru o durata a contractului mdtvtdual de munca ma1 mtca de 3 lum ;
b)
zile ~ucrăto~re pentru o durată a ~ontractului in?.ivi~u~l de muncă c~prin.să între 3 şi 6 l~mi"' " B . N R).-~
c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractulutmdtvtdual de munca mat mare de 6 lum; \~>---.-.,.;·
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d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului
individual de muncă mai mare de 6 luni.

Art. 51.
(1) Angajatorul este obligat să informeze salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă pe durată
determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor
profesionale, şi să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiţii egale cu cele ale salariaţilor angajaţi cu
contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Această infmmare se face printr-un anunţ afişat la
sediul Bibliotecii.
(2) O copie a anunţului prevăzut Ia alin. (l) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.
Art. 52.
(1) Referitor la condiţiile de angajare şi de muncă, salariaţii cu contract individual de muncă pe durată
determinată nu vor fi trataţi mai puţin favorabil decât salariaţii permanenţi comparabili, numai pe motivul
duratei contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de
motive obiective.
(2) În sensul alin. ( l ), salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui contract individual de
muncă este încheiat pe durată nedeterminată şi care desfăşoară aceeaşi activitate sau una similară, în cadrul
Bibliotecii, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
(3) Atunci când nu există un salariat cu contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată
comparabil în instituţie, se au în vedere dispoziţiile din conh·actul colectiv de muncă aplicabil şi reglementările
legale în domeniu.
Secţiunea Vll. Contractul individual de muncă cu timp parţial
Art. 53.
Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau
ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru ale unui salariat cu normă întreagă comparabil.

Art. 54.
(1) Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normă prin contracte individuale de muncă pe durată
nedeterminată sau pe durată determinată, denumite contracte individuale de muncă cu timp parţial.
(2) Contractul individual de muncă cu timp parţial se încheie numai în formă scrisă.
(3) Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă din cadrul instituţiei, care are acelaşi tip de contract
individual de muncă, prestează aceeaşi activitate sau una similară cu cea a salariatului angajat cu contract
individual de muncă cu t imp parţial, avându-se în vedere şi alte considerente, cum ar fi vechimea în muncă şi
calificarea/aptitudinile profesionale.
(4) Atunci când nu există un salariat comparabil în instituţie, se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv
de muncă aplicabil şi reglementările legale în domeniu.
Art. 55.
(1) Contractul individual de

muncă

cu timp

parţial

prevăzute

cuprinde, în afara e lementelor

la art. 12 alin. (3),

următoarele:

a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru;
b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;
c) interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora.
(2) În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate elementele
prevăzute la alin. (1), contractul se consideră a fi încheiat pentru normă înh·eagă.

Art. 56.
(1) Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă
întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.
(2) Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru
programul normal de lucru.
Art. 57.
(1) Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerar~~rj1ţ salariaţilor de a se
e~ !oc de muncă cu
transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracţiune de normă ·'E
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fracţiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-şi mări programul de lucru, în cazul în care
apare această oportunitate.
(2) Angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la apariţia unor locuri de muncă cu fracţiune de
normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracţiune de normă şi invers.
Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul Bibliotecii.
(3) O copie a anunţului prevăzut la alin. (2) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.
(4) Angajatorul as igură, în măsura în care este posibil, accesul la locuri de muncă cu fracţiune de normă la
toate nivelurile.
Secţiunea VID. Nulitatea contractul individual de muncă
Art. 58.
(1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale, necesare pentru încheierea va labilă a contractului
individual de muncă, atrage nulitatea acestuia.
(2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor.
(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor
impuse de lege.
(4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii pentru salariaţi,
care contravin unor norme legale imperative sau contractu lui colectiv de muncă aplicabil, aceasta este înlocuită
de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.
(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea
acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
(6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părţilor.
(7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către in stanţa judecătorească.

CAPITOLUL ITI: REGULI GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Art. 59.
( 1) În privinţa disciplinei muncii, personalul are unnătoarele obligaţii:
a) să respecte programul de lucru stabilit, folosind integral şi cu eficienţă maxi mă timpul de muncă;
b) să îndep linească cu profesionalism, loialitate, corectitudine ş i în mod conştiincios atribuţiile cuprinse în fişa
postului şi sarcinile primite de la superiorii ierarhici pe baza notelor de serviciu sau a altor dispoziţii scrise,
în timpul şi în condiţiile de calitate stabilite;
c) să cunoască şi să respecte prevederile regulamentelor şi ale procedurilor aplicabile la nivelul instituţiei,
dispoziţiile conducerii, precum şi oricare alte dispoziţii cu caracter normativ în legătură cu funcţia deţinută,
conforrnându-se acestora întocmai;
d) să consulte periodic şi să îşi însuşească informaţii le d isponibile pe pagina web a Bibliotecii,
www.bibnat.ro;
e) să confirme primirea dispoziţiilor superiorilor ierarhici pe adresa electronică de serviciu;
f) să respecte normele de conduită în relaţiil e cu superiorii ierarhici, colegii, subalternii, persoanele din afara
instituţiei ş i să dea dovadă de cinste şi corectitudine în relaţiile cu aceştia;
g) să înştiinţeze superiorul ierarhic, imediat ce au luat la cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri etc.;
h) să contribuie la preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa,
integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, precum şi la deteriorarea sau distrugerea bunurilor
materiale;
să respecte regulile de acces în instituţie, să sesizeze de urgenţă prezenţa persoanelor care ar putea constitui
i)
un pericol pentru siguranţa sau funcţionarea normală a instituţiei sau, d u pă caz, să ia măsuri de îndepărtare
a acestora;
j) să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură Bibliotecii;
k) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care instituţia are
calitate de parte;
1)
să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei, politici le şi
strategiile acesteia, chiar şi după încetarea raportului de muncă;
m) să nu acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni
juridice sau de altă natură împotriva statului sau instituţiei;
n) să nu desfăşoare în incinta instituţiei activităţi cu caracter politic,
organizaţiilor sau asociaţiilor de acest fe l;
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să se conformeze dispoziţiilor date de superiorii ierarhici cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia
cazurilor în care se apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale, motivând în scris refuzul îndeplinirii
dispoziţii lor primite;
p) să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul instituţiei, în situaţia în care a
fost desemnat să participe la activităţi sau dezbateri publice. În cazul în care angajatul participă la activităţi
sau dezbateri publice fără mandat, acesta are obligaţia de a a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu
reprezintă punctul de vedere oficial al Bibliotecii;
q) să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia
cunoştinţă în exercitarea funcţiei.
(2) Relaţiile cu reprezentanţii mass-media se asigură exclusiv de către conducătorul instituţiei sau de către
persoana/persoanele desemnate în acest sens.

o)

Art. 60.
Angajaţilor

Bibliotecii le este strict interzis:
a) să transmită oricăror persoane fizice sau juridice date care nu sunt de interes public şi nu au legătură cu
acestea sau date personale ale altor angajaţi fără acordul acestora;
b) să desfăşoare activităţi ca angajaţi, admin istratori sau prestatori de servicii pentru alte persoane fizice sau
juridice, în timpul programului de lucru;
c) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea funcţiei deţinute,
daruri sau alte avantaje;
d) să urmărească, în realizarea atri buţiilor, obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea
de prejudici i morale sau materiale altor persoane;
e) să acţioneze împotriva dispoziţiilor privitoare la păstrarea/gestionarea documentelor, datelor sau
informaţi ilor care nu sunt destinate publicităţii ;
f) să rezolve cereri, petiţii sau memorii care nu sunt de competenta lor ori care nu le sunt repartizate pe cale
ierarhică, să intervină sau să depună diligenţe pentru soluţionarea acestora în afara cadrului legal şi a
reglementărilor de ordine interioară;
g) să execute în timpul programului lucrări străi ne intereselor Bibliotecii;
h) să utilizeze logistica instituţiei pentru so luţionarea unor probleme personale sau să scoată din instituţie, rară
forme legale, bunuri materiale ori documente aparţinând acesteia;
i) să impună altor persoane din cadrul instituţiei să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura
acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale;
j) să manifeste un comportament neprincipial ori agresivitate fizică sau verbală faţă de colegi sau faţă de
persoanele din afara instituţiei cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei ;
k) să se prezinte la serviciu sub influenţa alcoolului/substanţelor stupefiante/halucinogene sau să consume
oricare dintre acestea în timpul programului de lucru; persoanele aflate în această situaţie vor fi obligate să
părăsească instituţia, urmând a se lua măsuri de sancţionarea lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
1) să întreprindă acţiw1i de natură să pericliteze securitatea Bibliotecii, cum ar fi utilizarea aparatelor electrice
ori dispozitivelor neconforme sau improvizate, fumatul în afara spaţiilor special amenajate.
Art. 61.
(1) Absentarea nemotivată a personalului este interzisă.
(2) Absentarea nemotivată timp de 3 zile consecutive, respectiv 5 zile în cursul unui an calendaristic, atrage
după sine răspunderea disciplinară, conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Lipsa de la program rară informarea prealabilă a superiorului ierarhic se consideră absenţă nemotivată.
(4) Ascunderea intenţionată a absenţelor nemotivate atrage după sine sancţionarea disciplinară a persoanei care
a avu~t cunoştinţă sau care era obligată să cunoască aceste fapte.
(5) In cazul incapacităţii temporare de muncă, în situaţii de forţă majoră sau la expirarea duratei suspendării
raporturilor de muncă, angajatul va anunţa conducerea Bibliotecii sau superiorul ierarhic asupra faptului că nu
se poate prezenta la serviciu, în caz contrar fiind considerat absent nemotivat. În situaţia în care angajatul aflat
în incapacitate temporară de muncă ş i a cărui condiţie medicală nu-i permite să informeze personal angajatorul,
atunci anunţul poate fi făcut şi de către un membru de familie al angajatului în cauză sau de orice altă persoană
aflată în relaţie cu acesta.
(6) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în s ituaţia absenţelor nemotivate ale angajatului, în
condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabi1, contractul individual de muncă, precum şi prin
prezentul Regulament.
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Art. 62.
(1) În situaţia în care un angajat care deţine o anumită responsabilitate urmează să lipsească motivat, pentru o
perioadă determinată, din instituţie, acesta va înainta superiorului ierarhic o propunere de preluare a sarcinilor
sale de serviciu de către un coleg având aceleaşi competenţe legale şi exercitând, potrivit fişei de post, atribuţii
similare.
(2) În cazul în care superiorul ierarhic consideră propunerea ca fiind netemeinică va trasa, în scris, sarcina
respectivă unui alt subordonat, stabilind şi limitele de competenţă.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care angajatul ocupă un post unic ori care prin natura funcţiei
exercită atribuţii specifice sau complexe ce nu pot fi aduse la îndeplinire de către un alt angajat. În această
situaţie, activitatea angajatului va rămâne la punctul la care se afla la momentul plecării , urmând a fi reluată
numai atunci când acesta va reîncepe activitatea.
(4) În situaţia în care şeful tmei structuri funcţionale urmează să efectueze concediul de odi h nă, concediu
medical, concediu :fară plată sau se află în delegaţie, va desemna prin Nota de delegare anuală cel puţin un coleg
din aceeaşi structură funcţională, care să aibă capacitatea de a îndeplini atribuţiile/responsabil ităţile delegate.
Art. 63.
(1) În timpul programului de lucru, părăsirea instituţiei de către angajaţi, în interes de serviciu, se face doar cu
acordul scris al superiorului ierarhic direct.
(2) Dacă, în situaţia prevăzută la alin. (1), superiorul ierarhic direct lipseşte, atunci angajatul care intenţionează
să părăsească instituţia, va solicita acordul scris al persoanei desemnate ca locţiitor al superiorului direct.
Locţiitorul are obligaţia de a informa superiorul direct asupra acestei situaţii, dacă mijloacele tehnice de care
dispune (telefon/mesaj/poştă electronică) o permit.
Art. 64.
În situaţia în care, anterior unei deplasări interne/externe în interes de serviciu a unui angajat, pentru care
instituţia a alocat deja fondurile aferente cheltuielilor de transport şi cazare, iar angajatul desemnat nu mai poate
efectua deplasarea din motive medicale, din cauza unor evenimente familiale deosebite, probate cu documente
doveditoare, sau ca urmare a unor situaţii independente de voinţa sa, eventualele penalităţi generate de anularea
biletelor de transport ori a cazării vor fi suportate integral de instituţie.
Art. 65.
În cazul încetării contractului de muncă, angajatul în cauză este obligat să predea superiorului ierarhic s ituaţia
lucrărilor nefinalizate sau în curs de finalizare, pentru a fi repartizate altui subordonat.

Art. 66.
(1) Fiecare angajat răspunde atât de bunurile aflate în grija sa, conform inventarului, cât şi de bunurile aflate în
patrimoniul Bibliotecii ş i destinate uzului general.
(2) Este interzisă utilizarea spaţiilor de lucru, a zonelor administrative, a tehnicii informaţionale (calculatoare,
telefoane, faxuri) şi, în general, a bunurilor aflate în patrimoniul Bibliotecii de către persoane din afara
instituţiei.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) este permisă utilizarea, de către public, a bunurilor aflate în
patrimoniul Bibliotecii şi , implicit, a mijloacelor informaţionale special destinate uzului acestuia.
Art. 67.
În incinta Bibliotecii Naţionale a României, nu sunt permise substanţe şi medicamente ilegale, arme de foc sau
de orice alt fel.
Art. 68.
Nerespectarea sau încălcarea cu vinovăţie, de către
constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea
legislaţiei în vigoare.

angaj aţi,

a

obligaţiilor

admini strativă, civilă

cuprinse în prezenta secţiune
sau penală, după caz, conform

Art. 69.
(1) Conducătorii structurilor funcţionale răspund pentru întreaga activitate ce se desfăşoară sub organizarea şi
controlul acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, cu atribuţiile ce le revin prin celelalte
reglementări interne şi cu legislaţia în vigoare.
(2) Conducătorii structurilor funcţionale stabilesc sarcinile de serviciu şi urmăres~}g'ix"Wmirea lor de către
1
0
personalul din subordine.
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(3 ) Conducătorii structuri lor funcţionale au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de
evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine, atunci când formulează
propuneri privind promovarea ori acordarea de stimulente materiale, excluzând orice formă de favoritism ori
discriminare.
Secţiunea II. Durata timpului de lucru
Art. 70.
(1) Programul de lucru se stab ileşte de instituţie, conform specificului activităţii şi cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
(2) Programul de lucru este obligatoriu pentru toate categoriile de angajaţi, potrivit specificului activităţii
fiecăruia.

(3) Pentru angajaţii cu nOimă întreagă, durata normală a timpului de lucru este de regulă de 8 ore/zi, 40 de
ore/săptămână, cu 48 de ore consecutive de repaus şi se stipulează expres în contractul individual de muncă.
(4) Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal, în funcţie de specificul muncii şi de
necesităţile instituţiei, se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de normă, cu o
durată a timpului de lucru de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariale ale angajaţilor care lucrează în astfel de
situaţi i, se acordă proporţional cu timpul lucrat.
(5) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele
suplimentare.
(6) Prin excepţie, durata timpului de lucru, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore
pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de lucru, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice,
să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
(7) În cazul efectuării de ore suplimentare, executate în baza unei dispoziţii de lucru ori note de serviciu emise
de conducătoru l structurii funcţionale sau de conducătorul instituţiei, angajaţii beneficiază de drepturile
prevăzute de legisl aţia în vigoare.
(8) Salariaţii pot solicita, pentru cazuri justificate, orare flexibile de lucru/decalarea programului de lucru.
Angajatorul, cu consultarea Sindicatului Bibliotecii Naţionale a României, va analiza cererea şi o va aproba, în
funcţie de posibil ităţi. Angajaţii au obligaţia de a anunţa în scris aceste situaţii, în timp util (cu cel puţin o
săptămână înainte, dar nu mai mult de o lună înaintea apariţiei acestor situaţii) pentru a nu dezorganiza
activitatea instituţiei.
Art. 71.
Programul de lucru se desfăşoară după cum urmează:
a) pentru personalul de specialitate, personalul auxiliar, administrativ şi de întreţinere: de luni până joi între
orele 8.30- 17.00 şi vinerea între orele 8.30- 14.30;
b) pentru personalul de specialitate din să lile de lectură şi din depozitele de colecţii curente: luni, miercuri,
vineri, între orele 10.00 - 18.00; marţi şi joi, între orele 12.00 - 20.00, şi sâmbătă, între orele 9.00 - 17 .00, cu
acordarea de timp liber corespunzător;
c) pentru personalul de specialitate al sălii de lectură a Co lecţiilor speciale: de luni până vineri, între orele
10.00- 18.00;
d) pentru personalul care asigură paza obiectivelor, se vor stabili ture de câte 12 sau 24 de ore, astfel încât să
poată fi asigurată pennanenţa serviciului. Perioada de repaus dintre două ture succesive este de minimum 12
ore, fiind posibilă efectuarea turelor succesive de 12 ore cu repaus de 24 de ore sau a celor de 24 de ore cu
repaus de 72 de ore, cu acceptul angajatului.

Art. 72.
(1) Munca prestată la solicitarea angajatorului, în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal,
prevăzute la art. 70, este considerată muncă suplimentară .
(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul angajatului, cu excepţia cazurilor de fot1ă majoră sau
pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.
(3) La solicitarea angajatorului, salariaţii pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor art. 70.
(4) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după
efectuarea acesteia (în cuantum de 1 oră lucrată suplimentar per 1 oră recuperată) .
(5) În aceste cond iţii, angajatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul
normal de lucru.
(6) În perioadele de reduc~re a activităţii, angajaton~ are P_?Sibilitatea de _a acord,r.~~~,plătite din care
(. ~~. \
pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate m urmatoarele 12 lum.
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Art. 73.
(l) Munca prestată în intervalul orar 22.00-6.00 este considerată muncă de noapte.
(2) Se consideră muncă de noapte:
a) perioada de lucru de cel puţin 3 ore din timpul zilnic de muncă, desfăşurată în intervalul orar 22.00-6.00;
b) munca efectuată în proporţie de cel puţin 30% din timpul lunar de lucru.
(3) Durata normală a timpului de lucru, pentru angajatul care efectuează muncă de noapte, nu va depăşi o
medie de 8 ore/zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea
prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.
(4) Angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani a
orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore angajaţilor care efectuează muncă de noapte.
(5) Angajaţii care efectuează muncă de noapte beneficiază, după caz, de una dintre cele două variante:
a) program de lucru redus cu o oră faţă de dm·ata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel
puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
b) spor de 25% din salariul de bază pentru munca prestată în timpul nopţii, dacă timpul astfel lucrat reprezintă
cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
(6) În cazul în care uti l izează în mod frecvent munca de noapte, angajatorul este obligat să informeze despre
aceasta Inspectoratul Teritorial de Muncă.
(7) Angajaţii care urmează să desfăşoare muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de
începerea activităţii şi , după aceea, periodic.
(8) Angajaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legatură cu
aceasta vor fi trecuţi la munca de zi în limitele competenţei profes ionale deţinute.

Art. 74.
( 1) Evidenţa prezenţei zilnice la serviciu a angajaţilor şi a orelor lucrate peste program se realizează prin
întocmirea foii colective de prezenţă de către conducătorii structurilor funcţionale, în colaborare cu Biroul
Resurse Umane şi Salarizare, pe baza condicii de prezenţă.
(2) Angajaţii au obligaţia de a semna zilnic Condica de prezenţă a structurii funcţionale în cadrul căreia îş i
desfăşoară activitatea, la începerea şi la sfârşitul programului de lucru, cu menţionarea orelor de sosire şi
plecare.
(3) Angajatorul supune controlului inspectorilor de muncă evidenţa prezenţei la serviciu în cadrul Bibliotecii,
ori de cât ori se solicită acest lucru.
Art. 75.
(1) În cazurile în care durata zilnică a timpului de lucru este mai mare de 6 ore, angajaţii au dreptul la pauză
de masă, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabilla nivelul instituţiei sau prin prezentul
Regulament.
(2) Pauza de masă este de 15 minute şi este inclusă în durata zilnică normală a timpului de lucru. Angajaţii au
dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
Secţiunea m. Repausul săptămânal şi timpul de odihnă
Art. 76.
(1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regu lă în zj)ele de sâmbătă şi duminică. În situaţii de
excepţie,

zi lele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate
depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă şi cu acordul Sindicatului
Bibliotecii Naţionale a României.
(2) Pentru timpul de muncă de 8 ore desfăşurat în zilele de repaus săptămânal, sâmbăta şi/sau duminica, dacă
nu este altfel prevăzut în contractul individual de muncă, se va acorda câte o zi liberă plătită, într-un interval de
maxim 60 de zile lucrătoare, în afara celor 48 de ore libere consecutive prevăzute de Codul muncii.
(3) Munca prestată în zilele de repaus săptămânal se compensează, conform prevederilor legale cu un spor de
100% din salariul de bază.
Secţiunea IV. Concediul de odihnă anual
Art. 77.
(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor angajaţilor Bibliotecii.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.
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Art. 78.
(1) Concediul de odihnă se efectuează anual, integral sau fracţionat, după o programare prealabilă aprobată de
conducerea Bibliotecii. Elaborarea programării anuale a concediilor de odihnă se va realiza ţinându-se cont de
fluxul efectuării sarcinilor curente şi de asigurarea bunei desfăşurări a activ ităţii instituţiei.
(2) Responsabilitatea întocmirii programării concediilor de odihnă revine şefilor structurilor funcţionale pentru
personalul aflat în subordine. După întocmirea programărilor, şefii structurilor funcţionale le înaintează Biroului
Resurse Umane şi Salarizare, în vederea centralizării .
(3) După centralizare, documentul cuprinzând programările concediilor de odi hnă, va fi supus spre apro bare
conducerii institu ţiei.
(4) La solicitarea angajatului, concediul anual de odihnă poate fi fracţionat, cu condiţia ca una dintre fracţiuni
să fie de cel puţin 10 zile lucrătoare şi să nu pericliteze desfăşurarea normală a activităţii .
(5) În situaţia în care, din motive neimputabile angajatului, acesta nu şi-a efectuat integral concediul de odihnă
pe anul în curs, concediul neefectuat se va acorda de către angajator într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul
următor.

Art. 79.
(1) Cererea de concediu de odihnă se întocmeşte în scris şi se înaintează de către fiecare angajat în parte
superiorului ierarhic spre avizare. Prin excepţie, din motive întemeiate, în cazul apariţiei unor situaţii personale
neprevăzute, angajatul poate solicita acordarea unor zile din concediul de odihnă la care are dreptul, în afara
perioadelor programate, printr-o cerere scrisă, adresată superiorului ierarhic prin poşta electronică sau alte
mijloace de comunicare la distanţă, cel târziu în primele două ore de la începerea programului de lucru a l
angaj atului în ziua aferentă solicitării.
(2) Şefii structurilor funcţionale pot aviza sau refuza din considerente obiective cererile de concediu, având
obl igaţia de a motiva, în scris, refuzul pe formularul de cerere sau prin intermediul poştei electronice, după caz.
(3) Nu poate fi refuzată avizarealaprobarea cererilor de concediu care vizează perioada/fracţiunea programată
în condiţiile art. 78 al in. (1) sau cele solicitate cu cel puţin 3 luni înainte.
(4) După avizare, cererea de concediu se comunică Biroulu i Resurse Umane şi Salarizare pentru verificarea
conformităţii şi legalităţii solicitării, care apoi o înaintează, spre aprobare, conducerii Bibliotecii.
(5) Angajatul care a formulat cererea de concediu are dreptul de a fi informat, în timp util, cu privire Ia
aprobarea sau, după caz, neaprobarea solic itării. Obligaţia informări i angajatului revine Biroului Resurse Umane
şi Salarizare - Compatiimentul Secretariat/Registratw·ă/Arhivă.
Art. 80.
(1) Pentru perioada concediului de od ihnă indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de
bază, indemnizatiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respecti vă, prevăzute în
contractul individual de muncă.
(2) Orice convenţie prin care se renunţă, total sau parţial, la dreptul la concediul de odih nă este interzi să.
Art. 81.
( 1) Durata efectivă a concediilor de odihnă de cru·e beneficiază personalul Bibliotecii se stab i leşte în
conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din administraţia publică şi unităţile bugetare, fiind
calcu lată în raport cu vechimea în muncă a fiecărui angajat, după cum urmează:
a) 21 zile lucrătoare - pentru personalul cu o vechime în muncă de până la 1Oani;
b) 25 zile lucrătoare- pentru personalul cu o vechime în muncă de peste 10 ani.
(2) Persoanele cu dizabilităţi şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de concedii de odihnă
suplimentare de minimum trei zile lucrătoare pe an, conform dispoziţiilor legale. Numărul de zile lucrătoare
aferent concediului de odihnă suplimentar pentru aceste categorii de salariaţi se stabi leşte prin contractul
colectiv de muncă aplicabil.
(3) Angajaţii Bibliotecii care lucrează cu videoterminale, echipamente informatice, activităţi ce implică
solicitarea neuropsihică şi solicitarea analizatorului vizual, conform determinărilor, beneficiază de concediu de
odihnă supl imentar respectiv:
a) peste 90% din timpul de lucru, beneficiază de 7 zile de concediu de odihnă suplimentar;
b) peste 80% din timpul de lucru, beneficiază de 6 zile de concediu de odihnă suplimentar;
c) peste 70% din timpul de lucru, beneficiază de 5 zile de concediu de odihnă suplimentar;
d) peste 60% din timpul de lucru, beneficiază de 3 zile de concediu de odihnă suplimentar.
(4) Şefii structurilor funcţionale vor analiza, anual, îndeplinirea condiţiilor de lucru prevăzute Ia alin. (3) şi vor
propune numărul de zile de concediu de odihnă suplimentar alocat fiecăru i angajat cp,tcf"
uobi~. Propunerile se
înaintează în scris, spre aprobare, conducerii instituţiei.
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(5) Angajatorul este obligat, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea buletinului de determinare prin
expertizarea locurilor de muncă din Bibliotecă pentru care se aplică prevederile alin. (3), să solicite organelor
competente noi determinări sau prelungirea celor existente.
(6) Prevederile alin. (5) vor fi aplicate în funcţie de aprobările Direcţiei de Sănătate Publică a Munic ipiului
Bucureşti (determinări).
Art. 82.
(1) Concediul de odihnă se poate întrerupe, din motive obiective, cu obl igaţia de a fi reprogramat de îndată ce
nu mai există motivele ce au determinat întreruperea.
(2) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, Ia cererea angajatului, pentru motive întemeiate.
(3) Angajatorul poate rechema angajatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese
urgente care impun prezenţa acestuia la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate
cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi
eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.
(4) Nota de chemare din concediu de odihnă este întocmită de şeful structurii funcţionale în care îşi desraşoară
activitatea angajatul, avizată de directorul de ramură şi aprobată de conducerea instituţiei.
(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este pennisă numai în cazul încetării raporturi lor
juridice de muncă.
(6) În cazul în care, după efectuarea concediului de odihnă, contractul individual de muncă încetează, angajatul
este obligat să restituie instituţiei partea din indemnizaţia de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din
anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
Secţiunea V. Concediul medical
Art. 83.
(1) Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă şi concediile medicale pentru prevenirea
îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor
accidente de muncă sau boli profesionale, vor fi acordate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi compl etările
ulterioare, precum şi prin alte acte normative conţinând di spoziţii în această materie.
(2) Incapacitatea temporară de muncă se dovedeşte prin certificat medical.
Secţiunea VI. Concediul de maternitate şi pentru Îngrijirea copilului
Art. 84.
(1) Angajatele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice,
perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate, în condiţiile legii .
(2) Concediul pentru sarcină se poate acorda pe o perioadă de 63 de zile înai nte de naştere, iar concediul pentm
lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere. Durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie este de 42 de
zile calendaristice. Persoanele cu handicap beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, începând cu luna a
6-a de sarcină.
(3) Angajaţii beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, de până la 3 ani, în condiţiile legii.
(4) Angajaţii au dreptul la concediu rară plată pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în
cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, în conformitate
cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 şi alte reglementări în vigoare.
(5) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligaţia de
modificare a condiţiilor, orarului de muncă sau a Jocului de muncă, conform recomandării medicului de
medicina muncii sau a medicului de familie, angajatele care sunt gravide, mame, lăuze sau care alăptează au
dreptul la concediu de risc materna!, numai dacă solicitarea este însoţită de documentul medical, astfel:
a) integral sau fi-acţionat, până în a 63-a zi anterioară datei estimate a naşterii copilului, respectiv datei intrării
în concediul de matemitate;
b) integral sau fracţionat după expirarea concediului postnatal obligatoriu ş i, dacă este cazul, până la data
intrării în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până
la 3 ani ;
c) integral sau fracţionat, înainte sau după naşterea copilului, pentru salariata care nu îndepl ineşte condiţiile
pentru a beneficia de concediul de matemitate.
(6) Concediul de risc materna! se poate acorda, în întregime sau fi-acţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi
120 de zile calendaristice, de către medicul de fam ilie sau de medicul specialist, cat~.~~,e.ţlb~Ţa un certificat
· · '~r\vind sistemul
medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute d,~~a
;( • (
.
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
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(7) După perioada concediului legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, salariata mamă
poate beneficia de încă un an concediu fără plată, în condiţiile prevăzute la art. 54 şi 153 din Codul M uncii,
coroborate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul instituţiei şi ale prezentului
Regulament. În această perioadă, angajatei nu i se va putea desface contractul individual de muncă, iar pe postul
său nu vor putea fi încadrate alte persoane decât cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.
Secţiunea VII. Alte concedii şi zile libere
Art. 85.
(1) Angajaţii beneficiază, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau rară plată, în func~e de importanţa cursului
pentru buna desfăşurare a activ ităţii curente a angajatului.
(3) Angajaţii au dreptul la concedii rară plată pentru studii, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile
lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii:
a) susţinerea examenu lui de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţi ile de învăţământ superior, curs
seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât ş i a examenului de diplomă, pentru salariaţii care
urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă;
b) susţinerea examenulu i de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, numai în
cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat.

Art. 86.
( 1) Pentru rezolvarea unor s ituaţii personale, angajaţii au dreptul la concedii fără plată, pe durate stabilite prin
acordul părţilor, în condi~ile legii.
(2) Durata concediului fără plată se poate stabili prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul
Bibliotecii.
Art. 87.
(1) În afara concediului de odihnă, angajaţi i au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul următoarelor
evenimente familiale deosebite:
a) căsătoria angajatu lui - 5 zile lucrătoare;
b) căsătoria unui copil al angajatului- 5 zile lucrătoare;
c) naşterea unui copil al angajatului - 5 zile lucrătoare, la care se adaugă un supliment de 10 zi le lucrătoare
acordate soţului, dacă acesta a urmat un curs de puericultură şi prezintă angajatorului atestatul de absolvire al
acestuia;
d) decesul soţiei/soţului angajatului, al unei rude de până la gradul al Il-lea inclusiv, a l socrilor, cumnaţilor
angajatului - 3 zile lucrătoare;
(2) Zilele libere plătite, prevăzute la alin. (1), se acordă de conducerea institu~ei, la cererea solicitantului.
(3) Angajaţii pot beneficia, la cerere, şi de alte zile libere plătite, în condiţiile legii şi ale contractului colectiv
de muncă aplicabil la nivelul instituţiei.
Art. 88.
( 1) Angajaţii primesc zile libere plătite pentru sărbătorile legale stabilite prin lege.
(2) Zilele de sărbătoare legală în care nu se l ucrează sunt:
a) 1 şi 2 ianuarie;
b) 24 ianuarie- Ziua Unirii Principatelor Române;
c) Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelu i ;
d) prima ş i a doua zi de Paşti ;
e) 1 mai;
f)
1 iunie;
g) prima şi a doua z i de Rusalii;
h) 15 august - Adormirea Maicii Domnului;
i) 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
j) 1 decembrie- Ziua Naţională a României;
k) prima şi a doua zi de Crăciun;
1) două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cu Itele religioase legale,
altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
(3) Pentru angajaţii care aparţin de un cult religios legal, creştin, zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi
de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de Paş~i, prim.a şi a dou~ zi de Rusa! ii s~gw.â~~luncţie d~ _data
Ia care sunt celebrate de acel cult, cu recuperarea ztlelor libere suplimentare pe b~a~egram stab1ht de
angajator.
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Secţiunea

VID. Activitatea de telemuncă

Art. 89.
( 1) Activitatea de telemuncă se realizează în condiţiile legii, bazându-se pe acordul de voinţă al părţilor şi se
prevede în mod expres în contractul individual de muncă, odată cu încheierea acestuia pentru personalul nouangajat sau prin act adiţional la contractul individual de muncă existent. Angajatorului îi revine obligaţia
raportării activităţii de telemuncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă, prin intermediul Registrului general de
evidenţă a salariaţilor.
(2) Refuzu l angajatu.lui de a consimţi la prestarea activităţii în regim de telemuncă nu poate constitui motiv
pentrp modificarea unilaterală a contractului individual de muncă ori pentru sancţionarea disci plinară a acestuia.
(3) In vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, telesalariaţii organizează programul de lucru de comun acord
cu angajatorul, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, ale prezentului Regulament
şi/sau ale contractului colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii.
(4) La solicitarea angajatorului şi cu acordul în scris al telesalariatului cu nonnă întreagă, acesta poate efectua
muncă suplimentară.

(5) Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului, în condiţi ile legii.
(6) Angajatul care solicită, pe baza unei cereri, desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă trebuie să deţină,
la adresa indicată în cerere, toate mijloacele necesare îndeplinirii atribuţiilor care îi revin potrivit fişei postului.
(7) Contractul individual de muncă se încheie şi se modifică, după caz, pentru angajaţii care desfăşoară
activitatea de telemuncă, în condiţiile Codului muncii.
Art. 90.

În cazul activităţii de telemuncă, contractul individual de muncă cuprinde, în plus faţă de elementele prevăzute
la art. 12, alin. (3), următoarele:
a) precizarea expresă a faptului că angajatul lucrează în regim de telemuncă;
b) perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă agreat de angajator;
c) locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;
d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea
concretă de realizare a controlului;
e) modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
f) responsabilităţile pătţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de tel emuncă, inclusiv
responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu prevederile legale;
g) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al
materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
h) obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din
contractul colectiv de muncă aplicabil ş i din prezentul Regulament, în materia protecţiei datelor cu caracter
personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalruiatul să nu fie izolat de restul angajaţilor;
j) condiţiile în care angajatoml suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.
Art. 91.
(1) Desfăşurarea efectivă a activităţii în regim de telemuncă se organizează la nivelul fiecărei structuri
funcţionale, de către conducătorul acesteia, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
(2) În desfăşurarea activităţii de telemuncă, telesalari aţii sunt obligaţi să îşi îndeplinească atribuţiile ş i să se
supună controlului exercitat de superiorii ierarhici în aceleaşi cond iţii cu salariaţii care îşi desf'aşoară activitatea
la sediul Bibliotecii.
(3) Telesalariaţii vor fi prezenţi la adresa ind icată în cererea pentru desfăşurarea activităţi i în regim de
telemuncă şi vor răspunde la orice solicitări legate de activitatea profesională, transmise prin mijloace de
comunicare la distanţă, primite de la superiorii ierarhici, în timpul programului de lucru.
(4) Pentru perioada în care îşi desfăşoru·ă activitatea în regim de telemuncă, angajaţii transm it superiorului
ierarhic, sub semnătură proprie, raport de activitate care se înregistrează la sediul Bibliotecii şi reprezintă
document primar care stă la baza drepturilor salariale lunare, potrivit legii.
Art. 92.
(1) Perioada în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea în regim de telemuncă, se evidenţiază distinct în fişele
colective de prezenţă (pontaje), cu simbolul "T".
(2) În perioada în care îşi desfăşoară activitatea în regim de telemuncă, salariaţii nu beneficiază de sporul
.~
pentru condiţii vătămătoare de m uncă.
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Secţiunea IX. Munca la domiciliu
Art. 93.
( 1) Sunt cons ideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile
specifice funcţiei pe care o deţin.
(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabi lesc singuri
programul de lucru.
(3) A.ngajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condiţii le stabilite prin
contractu l individual de muncă.

Art. 94.
Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi conţine, în afara elementelor
prevăzute la ati. 12 alin. (3), următoarele :
a) precizarea expresă că salariatu llucrează la domici liu;
b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salatiatului său şi modalitatea
concretă de realizare a controlului.
Art. 95.
(1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege şi prin contractul
colectiv de muncă aplicabil salariaţi lor al căror loc de muncă este la sediul instituţiei .
(2) Prin contractul colectiv de muncă şi/sau prin contractele individuale de muncă se pot stabili şi alte condiţii
specifice privind munca la domiciliu, în conformitate cu legislaţia în vigom·e.
Secţiunea

X.

Şomajul

tehnic şi reducerea/întreruperea temporară a

activităţii

Art. 96.
(1) Şomajul tehnic reprezintă întreruperea sau reducerea temporară a activităţii unei instituţii din motive
economice, tehnologice, structurale sau altele asemănătoare.
(2) Pe durata şomajului tehnic, contractele individuale de muncă ale angajaţilor sunt suspendate din initiaţiva
angajatorului, nefiind necesar acordul angajaţilor.
(3) Pe durata şomaju lui tehnic, angajaţii afectaţi de această măsură beneficiază de toate drepturile stabilite de
lege pentru această situaţie.
(4) Procedural, şomajul tehnic va fi stabilit de conducerea instituţiei. În baza deciziei acestuia, suspendarea
contractelor individuale de muncă va fi dispusă prin intermed iul unei decizii individuale pentru fiecare angajat
în parte, carei se va comunica personal acestu ia din mmă.

Art. 97.
(1) În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe
perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul are posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5
zile la 4 zile pe săptămână, cu diminuarea proporţională a drepturilor băneşti ale angajatului, până la remedierea
situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a Sindicatului Bibliotecii Naţionale a
României sau a reprezentanţilor angajaţilor, după caz.
(2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, at1gajaţii implicaţi în activitatea redusă sau
întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu
poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă. În schimbul asigurării plăţii
indemnizaţiei, pe durata şomajului tehnic, angajaţii se află la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând
posibi litatea să dispună reînceperea activităţii. În cazul in care angajatorul decide reluarea activităţii, angajaţii se
vor întoarce la lucru ş i vor primi salariile stabilite în contractele individuale de muncă aplicabile.
Secţiunea XI. Recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a angajaţilor
Art. 98.
(1) Pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a angajaţilor, angajatorul acordă anual, în condiţiile
legii, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, o singură primă de vacanţă, sub formă
de bonuri de valoare, pe suport din hârtie sau electronic (card), denumite în continum·e vouchere de vacanţă.
(2) Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma
voucherelor de vacanţă este stabilit prin legislaţia în vigoare.
(3) Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziţionat pe baza voucherelor de vacanţă poate cuprinde
servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratatnent balnear, agrement.
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Art. 99.
Modalitatea concretă de acordare a voucherelor de vacanţă prevăzute la att. 98, categoriile de beneficiari,
număru l acestora, precum şi nivelul sumelor care se acordă, se detaliază într-un regulament distinct, aprobat prin
decizie a conducerii instituţiei.
Secţiunea XII. Salarizarea
Art.lOO.
(l ) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de angajat în baza contractului individual de muncă.
(2) Pentru munca prestată fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.
(3) Sistemul de salar izare a personalului din i nstituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul
statului, se stabileşte prin lege.
(4) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice di scriminare pe criteri i de gen, orientare sexuală,
caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială,
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apattenenţă ori activitate sindicală.
(5) Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, conform prevederilor
legale privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
(6) Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului.
(7) Stabilirea salariului de bază pentru fiecare funcţie şi pentru fiecare grad sau treaptă profesională trebuie să
prevadă un salariu concret pentru fiecare angajat încadrat pe funcţia respectivă, potrivit legii.
(8) Solicitarea fondului de salarii al instituţiei trebuie să aibă în vedere numărul de salariaţi necesar bunei
funcţionări a Bibliotecii, ţinând cont de criteriile de normare a muncii, prevăzute de legile în vigoare.
(9) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente
j ustificative care demonstrează efectuarea p lă~i către angajatul îndreptăţit.
( 1O) În cazul decesului angajatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt acordate, în ordine,
soţului supravieţuitor, copiilor maj ori ai defunctului sau părinţilor acestuia, altor moştenitori legali, în condiţi ile
dreptului comun.

Art. 101.
(1) Salariul se plăteşte în lei, la data de 15 a fiecărei lun i, pentru luna precedentă lucrată. În situaţia în care data
de 15 a Junii se suprapune unei zile de sâmbătă sau d uminică, plata salariului se efectuează anticipat, în ultima zi
lucrătoare precedentă.

(2) Plata salariului se efectuează prin virament într-un cont bancar indicat de angajat.
(3) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de către acesta.
(4) Angaj aţii Bibliotecii pot beneficia de salariu de merit, plata orelor suplimentare, tichete de masă, vouchere
de vacanţă, tichete de creşă, tichete culturale, tichete cadou şi alte facilităţi, acordate în condiţiile legii.

CAPITOLUL IV: EVALUAREA

PERFORMANŢELOR PROFESIONALE

ALE

ANGAJAŢILOR

Art.102.
( 1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activ ităţi i
personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru
perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale trebuie făcută cu probitate, deontologie, realism ŞI
obiectivitate.
(3) Activitatea profes ională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale.
(4) Sunt supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate minimum 3 luni în cursul perioadei
evaluate.

Art. 103.
Procedura evaluării se realizează în următoare le etape:
a) completarea fişei de evaluare de către evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea fi şei de evaluare.
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Art.104.
Criteriile generale de evaluare a performanţelor profesionale ale angajaţilor care ocupă funcţii de execuţie sunt
următoarel e:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)

capacitatea de implementare;
capacitatea de a rezolva eficient problemele ;
capacitatea de asumare a responsabilităţilor;
capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite;
creativitate şi spirit de iniţiativă;
capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru;
capacitatea de a lucra independent;
capacitatea de a lucra în echipă;
capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate;
integritatea morală şi etică profesională;
disciplina;
abilităţi de comunicare;
alte criterii specifice domeniului de activitate.

Art.105.
Criteriile generale de evaluare a

performanţelor

profesionale ale

angajaţilor

care

ocupă funcţii

de conducere sunt

următoarele:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
p)
n)

capacitatea de a organiza;
capacitatea de a conduce;
capacitatea de coordonare;
capacitatea de control;
competenţa decizională;

capacitatea de a delega;
capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului;
capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite;
creativitate şi spirit de iniţiativă;
capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru;
capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate;
integritatea morală şi etică profesională;
capacitatea de asumare a responsabilităţii ;
abilităţi de mediere şi negociere;
disciplina;
abi lităţi de comunicare;
alte criterii specifice domeniului de activitate, dacă este cazul.

Art.106.
Criteriile specifice domeniul ui de activitate, care urmează a fi luate în considerare la evaluarea performanţelor
profesionale, vor fi aduse la cunoştinţa angajaţilor în anul precedent evaluării, fiind menţionate în fişa de
evaluare.

Art.107.
Persoanele care au calitatea de evaluator, potr1v1t Regulamentului privind evaluarea

profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Ministerului Culturii
subordonate, completează fişele de evaluare, având în vedere următoarele aspecte:

performanţelor

şi

al

instituţiilor

a) stabilirea gradului de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fi şa postului şi a
altor documente interne: planul anual de activitate, note de serviciu, fişa de evaluare precedentă;
b) stabilirea calificativului final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
c) consemnarea, după caz, a rezultatelor deosebite ale angajatului evaluat, a dificultăţilor obiective
întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi a oricăror a lte observaţii pe care le consideră relevante;
d) stabilirea obiectivelor şi criteriilor specifice aferente următoarei perioade de evaluare;
e) stabilirea eventualelor necesităţi de formare profesională pentru anultmnător perioadei evaluate.

Art. 108.
(1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii d/~aţjntre evaluater şi
persoana evaluată, în cadrul căruia:
/.j~ ~
a) se aduc la cunoştinţa persoane i evaluate notările şi consemnări le tăcute de evalli~t?~~şa ~e evaluare;
\ ~
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b) se solicită persoanei evaluate detalii suplimentare şi clarificări cu privire la activitatea derutată în perioada
de referinţă;
c) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluater şi de către persoana evaluată.
(2) în cazul în care, între persoana evaluată şi evaluater, există diferenţe de opinie asupra notărilor şi
consemnărilor făcute, în fişa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate. În urma
informaţiilor sup limentare/clarificărilor obţinute în cursul interviului, evaluatorul are posibilitatea de a modifica
evaluarea iniţială.
(3) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor şi criteriilor de evaluare, prin
acordarea unei note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire a obiectivului/criteriului de
evaluare.

Art. 109.
Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale,
a) între 1,00-2,00- nesatisfăcător;
b) între 2, O1-3,00 - satisfăcător;
c) între 3,01-4,00- bine;
d) între 4,01-5,00 - foarte bine.

după

cum

urmează:

Art. 110.
(1) După finalizarea etapelor prevăzute la art. 108 alin. (1), fişa de evaluare se înaintează contrasemnatarului.
Are calitatea de contrasemnatar persoana aflată în funcţia superioară evaluatorului.
(2) Angajaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul instituţiei.
(3) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la aducerea la cunoştinţa angajatului evaluat
a calificativului obţinut şi se so luţionează în tennen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de
depunere a contestaţiei de către o comisie constitu ită în acest scop prin decizia Managerului.
(4) Rezultatul contestaţiei se comunică angajatului în tennen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea
contestaţiei.

(5) Angajatul
condiţiile legii.

nemulţumit

de modul de

soluţionare

a

contestaţiei

instanţei

se poate adresa

competente, în

Art. lll.
Angajatorul poate dispune măsura concedierii pentru motivul de necorespundere profesională, în limitele
Codului Muncii şi numai după evaluarea prealabilă a angajatului, potrivit procedurii de evaluare stabilite prin
prezentul Regulament ş i prin contractul colectiv de muncă aplicabil, în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din
cadrul Ministerului Culturii şi al instituţiilor subordonate.

CAPITOLUL V:

REGULI PRIVIND NEDISCRIMINAREA ŞI ÎNLĂTURAREA ORICĂROR
FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

Art. 112.
În cadrul relaţiilor dintre angajaţii Bibliotecii, dintre aceştia şi alte persoane fizice cu care vin în contact în
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, se interzice orice comportament care, prin efectele lui, defavorizează sau
supune unui tratament injust ori degradant o persoană sau un grup de persoane.

Art.l13.
Refuzul de a angaja o persoană pe motiv că aceasta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii
sociale sau categorii defavorizate ori pe considerente de vârstă, convingeri, gen sau orientare sexuală este în
totală contradicţie cu politica instituţiei în domeniul nediscriminării şi în cel al resurselor umane.
Art.114.
Nu constituie o încălcare a prezentului Regulament refuzul de a angaja o persoană care nu corespunde cerinţelor
şi standardelor profesionale, atâta timp cât acesta nu constituie un act de discriminare.
Art. 115.
Constituie abatere de la prezentul Regulament orice comportament cu caracter naţio~şPv"vin, de instigare la
1
ură rasială sau de alt tip ori acel comportament care vizează atingerea demnităţ~~-11~~~~~mei atmosfere
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intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de
persoane.

Art.116.
Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru eliminarea discriminării directe şi

indirecte, pe criterii de sex, se aplică în conformitate cu prevederile Legi i nr. 202/2002 privind egalitatea de
între femei şi bărbaţi, republicată.

şanse

Art.ll7.
(1) Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanţei de guvern nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de gen, orientare sexuală,
caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială,
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă.
(3) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele
prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.
CAPITOLUL VI: REGULI PRIVIND IGIENA, SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
Secţiunea

1. Dispoziţii generale

Art. 118.

În vederea asigurării condiţi ilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi
a bolilor profesionale, angajatorul are unnătoarele atribuţii :
a) să realizeze sau, după caz, să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în
muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
b) să decidă asupra măsuri lor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecţie
care trebuie utilizat;
c) să ţină evidenţa accidentelor de muncă soldate cu incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a
accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum ş i a accidentelor de muncă în
general;
d) să întocmească un P lan de prevenire şi protecţie, compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de
altă natură, pe care să îl aplice corespunzător;
e) să supună Planul de prevenire şi protecţie analizei Comitetului de securitate şi sănătate în muncă şi
medicului de medicina muncii, înainte de însuşire şi semnare;
t) să stabi lească resursele umane şi materiale necesare realizării măsur ilor din P lanul de prevenire şi protecţie;
g) să stabi lească pentru angajaţi, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, corespunzător functiilor exercitate;
h) să elaboreze instrucţiuni proprii pentru complementarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi
sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţil or şi ale locurilor de muncă aflate în
responsabilitatea lor;
i)
să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor prevăzute în Planul de
prevenire şi protecţie stabilit, precum ş i a prevederi lor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin
angajaţii desemnaţi ;

asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este
la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;
k) să angajeze numai persoane care prezintă adeverinţă medicală valabilă în condiţiile legii;
1) să asigure, ulterior angajării, controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic. În
s ituaţia neconfirmării adaptabilităţii pe post/loc de muncă sau a incompatibilităţii cu acesta, să întreprindă
acţiuni le necesare pentru asigurarea, după caz, în limita posibilităţilor, a unui alt loc de muncă înaintea încetării
raporturilor de muncă;
m) să asigure materiale igienico-sanitare pentru acele locuri de muncă unde se impune acordarea acestora,
stabilite prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă;
n) să asigu re înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, din
componenţa căruia să facă parte ş i un reprezentant al Sindicatului Bibliotecii Naţionale a României;
o) să. asigure desemnarea unui responsabil cu protecţia, sănătatea şi securitatea în m~vând competenţe în

j)

să

expusă

domemu;
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p)

să

asigure informarea şi instruirea angajaţilor şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către aceştia a
primite.

informaţii lor

Art. 119.
(1) Pentru real izarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, angajaţii au următoarele obligaţii:
a) să îşi desraşoare activitatea, în confmmitate cu pregătirea şi instruirea proprie, precum şi cu instrucţiunile
primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună pe sine la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională ori pe alte persoane care pot fi afectate astfel în timpul procesu lui de muncă;
b) să utilizeze în mod corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport
şi alte mijloace de producţie;
c) să execute în mod corect operaţiile de transport sau susţinere a maselor, inclusiv ridicarea, coborârea,
împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unor mase care, din cauza caracteristicilor lor sau a condiţiilor
ergonomice nefavorabile, implică riscuri de accidentare şi îmbolnăvire;
d) să utilizeze în mod corect echipamentul individual de protecţie acordat;
e) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate, în special a maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice, şi să utilizeze
corect aceste dispozitive;
f) să comunice imediat anagajatorului şi responsabilului SSM orice situaţie de muncă, despre care au motive
întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea persoanelor din instituţie, precum şi
orice defic ienţă a sistemelor de protecţie;
g) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncălangajatorului ş i a responsabilului SSM accidentele
suferite de propria persoană;
h) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu responsabilul SSM, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru
protecţia sănătăţii şi securităţii personalului;
i) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau responsabilu l SSM, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiil e de lucru sunt sigure, prin identificarea
posibilelor riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
j) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domen iul securităţi i şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora;
k) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
1) să îşi însuşească ş i să respecte normele de securitate a muncii şi măsuri le de aplicare ale acestora, aduse la
cunoştinţă;

m)

să

participe în mod obligatoriu la şedinţele de instruire pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, să îşi
insuşească tematica prelucrată şi să susţină testele prezăvute de legislaţia în vigoare.
(2) În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de
muncă şi a bolilor profesionale, conducătorii locurilor de muncă au următoarele responsabilităţi specifice:
a) să controleze locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
profesionale;
b) să asigure instruirea lucrătorilor din subordine 'in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin
organizarea şedinţelor de instmire, prin efectuarea nem ijlocită a instruirilor la locul de muncă şi periodice,
în baza tematicilor şi a proceduri lor de instruire întocmite de responsabilul SSM şi aprobate de conducerea
c)
d)

să

instituţiei;

e)

f)

g)

h)

asigure evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire a salariaţilor prin teste, probe practice;
nu admită la lucru nici un salariat din subordine, dacă nu este instruit, instruirea efectuându-se înainte de
începerea efectivă a activităţii. Instruirea se efectuează în timpul programului de lucru şi se consemnează în
fişa de instruire;
să participe la elaborarea listei interne de dotare a personalului cu echipament individual de protecţie şi de
lucru alături de responsabilul SSM;
să nu permită angajaţilor din subordine executarea unor lucrări pentru care aceştia nu posedă calificarea,
autorizaţiile şi, după caz, avizele medicale prevăzute de lege (de exemplu intervenţii la i nstalaţii sau
echipamente alimentate cu energie electri că, lucrări la înălţime, conducerea autovehiculelor pe drumurile
publice etc.);
să nu încredinţeze nici o sarc ină de serviciu angajaţilor din subordine fără a efectua un instructaj de
securitate a muncii asupra condiţii lor tehnologice şi a tehnologiei de execuţie a lucrării respective, precum
şi asupra echipamentelor de muncă utilizate;
să nu admită la serviciu angajaţi care se află în stare de ebrietate, oboseală sev~boală sau sub influenţa
vizibilă a substanţelor halucinogene sau stupefiante;
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i)

să controleze şi să nu admită introducerea în pnza a conductorilor de alimentare fără ştecherul
corespunzător fazelor de alimentare sau folosind ştechere deteriorate, conductori cu izolaţia deteriorată,
contactul cu apă a echipamentelor tehnice nedeconectate de la sursa de alimentare cu energie electrică,
utilizarea cablurilor electrice neprotejate împotriva şocurilor mecanice, termice, chimice etc., precum şi alte
operaţiuni

care ar putea crea riscuri de electrocutare;
imediat conducerea şi responsabilul SSM asupra oricărui accident de muncă sau îmbolnăvire
profesională suferite de către angajaţi, despre care a luat cunoştinţă;
k) să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă în vederea evitării accidentelor de muncă şi prevenirii
îmbolnăvirilor profesionale, organizând activitatea astfel încât să fie create condiţii normale de muncă, în
conformitate cu reglementările în vigoare;
l) să păstreze fişele de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă ale angajaţilor din
subordine, însoţite de o copie a ultimei fişe de aptitudine, completate de către medicul de medicina muncii;
m) să asigure afişarea, la locuri vizibile, a tuturor instrucţiunilor interne referitoare Ia exploatarea, în condiţii
de securitate a muncii, a echipamentelor tehnice, precum şi studierea şi controlul însuşirii şi aplicării
acestor instrucţiuni de către personal.

j)

să anunţe

Art. 120.
(1) Membrii Com itetului de securitate şi sănătate în muncă sunt desemnaţi pnn decizia Managerului, iar
componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţa tuturor angajaţilor.
(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează in baza regulamentului propriu şi are, în
principal, mmătoarele atribuţii:
a) analizează ş i face propuneri privind politica de secw·itate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi
protecţie;

b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării
prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii cond iţiilor de muncă;
c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele
asupra securităţi i ş i sănătăţii angajaţilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
d) analizează alegerea, achiziţionarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de
protecţie colectivă şi individuală;

e) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri
specifice;
t) analizează cererile formulate de către angajaţi cu privire la condiţiile de muncă;
g) analizează propunerile angajaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
profesionale, precum ş i propunerile pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
h) realizează raportu l scris cu privire la situaţia securităţi i şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost
întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi la propunerile pentru planul de prevenire şi
protecţie ce se va realiza în anul următor.
Secţiunea

IT. Responsabilul cu

protecţia, sănătatea şi

securitatea în

muncă

Art. 121.
Atribuţiile responsabilului cu protecţia, sănătatea ş i securitatea în muncă sunt:
a) identificarea pericolelor ş i evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv
executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă, pe locuri de
muncă/posturi de lucru;
b) elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
c) elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate
în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor, ale instituţiei ş i ale locurilor de muncă/posturilor de
lucru, şi difuzarea acestora după ce au fost aprobate de către angajator;
d) propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin angajaţilor,
corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
e) verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi angajaţii a măsm·ilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie,
a instrucţiun ilor proprii, precum ş i a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
f) întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare ş i instruire a angajaţilor în domeniul
securităţii ş i sănătăţii în muncă;
g) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate
pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instru».anajaţilor în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către aceşti~~&t'ăttîior primite;
h) elaborarea programului de instruire-testare la nivelul instituţiei;
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i) asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor legale şi
asigurarea ca toţi angajaţii să fie instruiţi pentru aplicarea acestuia;
j) evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific conform prevederilor lega le;
k) stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de
semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 97 1/2006 privind cerinţele
minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
1) evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea
exercitării lor;
m) evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
n) evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea
aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
o) efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu infmmarea, în scris, a angajatorului asupra
deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
p) evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificări le periodice şi , dacă este cazul, încercările
periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din
Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători, a echipamentelor de muncă;
q) identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din instituţie şi
întocm irea necesarului de dotare a angaj aţilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
r) urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie ş i a
înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.
1.048/2006;
s) participarea la cercetarea accidentelor de muncă, suferite de angajaţi;
t) prezentarea documentelor, furnizarea relaţiilor solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului,
urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă şi ţinerea evidenţei acestora;
u) colaborarea cu angajaţii ş i/sau reprezentanţii angajaţilor, cu medicul de medicina muncii în vederea
coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie şi a asigurării programării examenelor medicale;
v) urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planul ui de evacuare;
w) evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul instituţiei, inclusiv pentru
grupurile sens ibile la riscuri specifice şi revizuirea acesteia, în cazurile prevăzute de lege;
x) asigurarea activităţii de secretariat tehnic al Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;
y) alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii angajaţilor la Jocul de muncă.
Secţiunea m. Reguli generale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor
Art.122.
( 1) În privinţa prevenirii şi stingerii incendiilor, conducerea Bibliotecii are următoarele obligaţii principale:
a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva
incendiilor, să le actualizeze ori de câte ori apar mod ificări şi să le aducă la cunoştinţa angaja~lor;
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din instituţie şi să justifice autorităţil or
competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor;
c) să obţină avizele şi autorizaţiile prevăzute de lege;
d) să stabilească sarcinile ce revin angajaţilor, pentru fiecare loc de muncă;
e) să verifice că, atât angajaţi, cât şi persoanele din exterior, care au acces în instituţie, primesc, cunosc şi
respectă instrucţiunile necesare privind măsuri le de apărare împotriva incendiilor;
f) să desemneze persoana cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de
apărare împotriva incendiilor;
g) să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei in caz de incendiu, precum
şi condiţii le de pregătire a acestora;
h) să prevadă fondurile necesare reali zării măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
(2) Fiecare angajat al instituţiei, indiferent de natura postului pe care îl ocupă, are în procesul muncii
următoarele obligaţii principale:
a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de
responsabilul cu situaţiile de urgenţă;
b) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mij loacelor tehnice de protecţie sau de intervenţie
pentru stingerea incendiilor;
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c) să comunice, imediat, responsabilului cu situaţiile de urgenţă orice situaţie pe care este îndreptăţit să o
considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie
pentru stingerea incendiilor;
d) să colaboreze cu responsabilul cu situaţiile de urgenţă, atât cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în
vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
e) să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt angajat aflat într-o situaţie de pericol.

Art. 123.
Componentele instalaţiei de stingere cu apă (hidranţi) şi extinctoarele cu spumă/gaz inert vor fi menţinute în
starea de funcţionare corespunzătoare. Responsabilul cu apărarea împotriva incendiilor în cadrul Bibliotecii va
lua măsurile necesare pentru îndeplinirea acestor obligaţii.
Secţiunea

IV. Interzicerea fumatului

Art.124.
(1) Se interzice complet fumatul în spaţiile publice închise şi în spaţiile închise de la locul de muncă.
(2) Administratorii imobilelor în care se desraşoară activităţile Bibliotecii au ob ligaţia de a afişa la loc vizibil
simboluri care interzic fumatul.
(3) Informarea angajaţilor cu privire la interdicţia prevăzută la alin. (1) se realizează prin decizia Managerului,
care va fi difuzată în mod corespunzător, prin grija conducătorilor structurilor funcţionale.
(4) Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează cu prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi
combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare.
Secţiunea V. Asigurarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie
Art. 125.
Accesul mijloacelor şi al persoanelor pentru intervenţiile operative în caz de urgenţă publică de incendiu, în
vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor şi li mitării efectelor
acestora, trebu ie să fie asigurat în permanenţă la toate:
a) spaţiile din incinta Bibliotecii;
b) instalaţi ile, aparatele şi mijloacele de prevenire ş i stingere a incendiilor;
c) tablourile de distribuţie, prize şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice.

Art. 126.
(1) Căile de acces, de evacuare şi de intervenţie trebuie să fie menţinute în permanenţă, în orice anotimp,
practicabile şi curate. Această obligaţie revine responsabililor care administrează construcţiile, instalaţiile,
sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia semnalizării prin indicatoare a existenţei unor asemenea
dispozitive sau mijloace şi atenţionează personalul asupra regulilor care trebuie respectate.
Art.127.
Blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de
circulaţie stab ilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la
acestea, prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială, sunt interzise.

Art. 128.
( 1) Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere sau
a altor uşi care, în caz de incendiu, au rol să oprească pătrunderea fumului, a gazelor fierbinţi şi propagarea
incendiilor pe verticală sau pe orizontală.
(2) Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu uşurinţă a
acestora în caz de incendiu.
(3) Căile de acces, de evacuare şi de intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate, conform
reglementărilor de securitate şi a prevederilor legale în vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi
recunoscute cu uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.
(4) Cheile uşilor de acces în încăperile încuiate ale Bibliotecii se păstrează la locuri sau la persoane desemnate,
astfel încât aceste chei să poată fi identificate şi folosite în caz de necesitate (intervenţie, control, verificări etc.).
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Secţiunea VI. Sezonul rece şi perioadele caniculare
Art.129.
Dacă temperaturile scad sub -20°C pe o perioadă de cel puţin 2 zile lucrătoare consecutive, corelate cu condiţii
de vânt intens, se vor lua următoarele măsuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru ameliorarea
condiţiilor de muncă, respectiv:
a) asigurarea climatului corespunzător la locurile de muncă (birouri, săli, depozite, alte încăperi);
b) acordarea primului ajutor şi asigurarea asistentei medicale de urgenţă în cazul afectării stării de sănătate în
timpul programului de lucru, din cauza temperaturilor scăzute.

Art.130.
Dacă temperaturile depăşesc 37°C pe o perioadă de cel puţin 2 zile lucrătoare consecutive, angajatorul va
dispune cel puţin una dintre următoarele măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:
a) asigurarea ventilaţiei corespunzătoare la locurile de muncă;
b) asigurarea a câte 2 1de apă minerală/persoană zilnic.
Art. 131.
Dispoziţiile

privind

prezentei secţiuni se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000
ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în

măsurile

muncă.

Secţiunea VII. Protecţia mediului
Art. 132.
Pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, angajaţii au următoarele obligaţii:
a) interdicţia aruncării bateriilor, acumulatorilor, anvelopelor folosite în gunoiul menajer, ele urmând a fi
depozitate în locuri special amenajate;
b) evitarea scurgerilor de chimicale şi alte substanţe din diferite ambalaje;
c) depozitarea corespunzătoare a deşeurilor care nu sunt biodegradabile, cum ar fi pungile de plastic,
ambalaje, lemn etc.;
d) recuperarea deşeurilor refolosibile şi valorificarea lor prin intermediul persoanelor juridice specializate.

CAPITOLUL VII: ABATERILE DISCIPLINARE

ŞI SANCŢIDNILE

APLICABILE

Secţiunea I. Dispoziţii generale
Art.133.
Angajatorul are dreptul de a aplica, în conformitate cu prevederile legale, sancţiuni disciplinare angajaţilor ori
de câte ori constată sau i se aduce la cunoştinţă, printr-o sesizare formulată în condiţiile legii, săvârşirea unei
abateri disciplinare.

Art.134.
(1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte săvârşite cu vinovăţie, dar fără a se limita la:
a) nerespectarea programului de lucru;
b) manifestarea unui comportament imoral/neprincipial în instituţie;

c) folosirea în relaţiile cu colegii şi/sau persoanele din afara instituţiei a unui limbaj agresiv, ameninţător,
injurios, calomnios;
d) părăs irea locului de muncă, înainte de terminarea programului de lucru, rară aprobarea expresă a
superiorului ierarhic;
e) nerespectarea regulilor de sănătate şi securitate în muncă, precum şi a celor referitoare la situaţiile de
urgenţă;

f) neîndeplinirea, respectiv îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa
postului ori trasate de superiorul ierarhic, precum şi a obiectivelor asumate şi stabilite împreună cu conducătorul
ierarhic;
g) implementarea unor măsuri şi modalităţi de lucru la nivelul structurilor funcţionale, care nu au fost
aprobate de conducerea instituţiei;
h) nerespectarea normelor, procedurilor şi instrucţiunilor de lucru aprobate la nivel instituţional;
i) executarea de lucrări în interes personal în timpul serviciului;
j) introducerea în instituţie şi/sau consumul de băuturi alcoolice/substanţe stupefiar;_~ucinogene în timpu l
progr~ului de lucru, respectiv prezentarea la serviciu în stare de ebrietate o~x{r;~rnhfl.u,e~ţa substanţelor
mterz1se;
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k) insubordonarea şi refuzul nemotivat de a aduce la îndeplinire sarcinile primite;
1) absentarea nemotivată pentru 3 zile consecutive, respectiv 5 zile în decursul unui an calendaristic;
m) sustragerea sau înlesnirea sustragerii de documente şi bunuri din incinta instituţiei;
n) comunicarea, divulgarea şi transmiterea sub orice formă a informaţiilor în legătură cu faptele, datele sau
documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, fără aprobarea conducerii instituţiei;
o) săvârşirea oricăror fapte care aduc sau ar putea aduce prejudicii materiale şi/sau morale Bibliotecii;
p) obstrucţionarea acţiunilor de cercetare disciplinară dispuse de angajator.

Art.135.
(1) În situaţia în care angajatorul constată săvârş irea unei abateri disciplinare de către un angajat, poate aplica,
potrivit legii, următoarele sancţiuni:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea,
pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-1 0%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 510%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă angajatului nu i se
aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a
angajatorului emisă în formă scrisă.

Art. 136.
Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii
ori de la alte reguli stabilite prin prezentul Regulament, prin contractul individual de muncă sau prin contractul
colectiv de muncă aplicabil, poate fi dispusă, ca sancţiune disciplinară, numai după îndeplinirea de către
angajator a cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de lege.
Secţiunea II. Cercetarea disciplinară
Art.137.
Metodologia, modul de constituire, numirea membrilor, etapele administrative şi procedura efectivă de lucru a
Comisiei de disciplină sunt stabilite prin Regulamentul Comisiei de Disciplină din Biblioteca Naţională a
României, anexă la contractul colectiv de muncă aplicabil.

Art. 138.
(1) Comisia de disciplină va proceda la cercetarea riguroasă a faptelor sesizate şi va înainta conducerii
instituţiei un Raport privind cercetarea disciplinară.
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, angajatul va fi convocat în scris de către
preşedintele Comisiei de disciplină. Convocarea va avea formă scrisă şi va cuprinde obligatoriu, sub efectul
nulităţii, obiectul convocării, data, ora şi locul întrevederii.
(3) Neprezentarea angajatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2), fără un motiv obiectiv,
dă dreptul preşedintelui Comisiei de disciplină să propună sancţionarea acestuia pentru acest motiv, fără
efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile, angajatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărări1e în
favoarea sa şi să ofere Comisiei de disciplină posibilitatea să analizeze toate probele şi motivaţiile pe care le
consideră necesare. Pe durata cercetării displinare, angajatul are dreptul de a fi asistat, la cerere, de către un
avocat ori de către un reprezentant al Sindicatului Bibliotecii Naţionale a României.
(5) Managerul Bibliotecii dispune aplicarea sancţiunii disciplinare prin decizie, emisă în tennen de 10 zile
calendaristice de la data primirii Raportului Comisiei de disciplină, dar nu mai târziu de 6 luni de la data
săvârşirii faptei.

Art. 139.
(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizia prevăzută la art. 138, alin. (5), se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere discipl inară;
b) indicarea dispoziţiilor legale ori a prevederilor din prezentul Regulament, din Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare, Codul de etică şi integritate ori din contractul individual de muncă, încălcate de către angajat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate, dacă este cazul, apărările formulate d~~aţ în timpul cercetării
disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;
;;:t.SRo'"'
/v 1~'\
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
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e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţi unea poate fi contestată.
(2) Decizia de sancţionare se comunică angajatului în cel mult cinci zile calendaristice de la data emiterii ş i
produce efecte de la data comunicării.
(3) Decizia de sancţionare se înrnânează personal angajatului, pe bază de semnătură de primire, ori, în cazul
refuzului primirii, prin scrisoare recomandată la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(4) Decizia de sancţionare poate fi contestată de angajat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30
de zile calendaristice de la data comunicării.

DISPOZIŢll

FINALE

Art. 140.
(1) Prevederile prezentului Regulament se completează cu di spoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul M uncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, ale Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi cu
celelalte prevederi legale în vigoare, incidente în materie.
(2) Dispoziţiile prezentului Regulament se aduc la cunoştinţa fiecărui angajat al Bibliotecii, sub semnătură,
prin grija Biroului Resurse Umane şi Salarizare şi a conducătorilor fiecărei structuri funcţionale.
(3) Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţa publicului prin publicarea acestuia pe pagina de internet a
Bibliotecii.
Art.141.
Prezentul Regulament se revizuieşte periodic, în concordanţă cu modificările de natură legislativă ulterioare
datei aprobării acestuia prin decizia Managerului, cu respectarea procedurilor de aprobare şi informare.
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